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Resumo 

 

A dissertação a seguir é uma cartografia, talhada n o dia a 

dia, nas anotações da memória e de um caderno. Util izo como 

referência elementos de diversas naturezas enlaçado s pelo 

tema do trabalhar no meio fio da psicose, nos vai e  vens de 

uma instituição “dia” (CAPS) que também é escola. U m 

trabalho de corredor que abre as portas para rua. S em 

pretensão de uma conclusão permite abrir novas linh as. No 

trabalho de fora, no trabalhar protegido, questiono  o meu 

trabalhar “psi”. Digo através das costuras das pala vras e 

do desenhar. 

 

Palavras chave: cartografia, trabalho,  Centro de Atendimento 

Psicossocial (CAPS) 

 

  



 

Abstract 

 

The essay below is a map, carved day by day, in mem ory 

notes, in a notebook. I use as reference elements o f 

various natures enlaced by the theme of work on the  curb of 

psychosis, and in a comes and goes of an institutio n "day" 

(CAPS) which is also school. A corridor work that o pens the 

door to the street. Without pretension to a conclus ion 

allows to open new lines. In working out, working i n 

protected, I question my work "psi". I say through the 

seams of words and draw. 

 

Keywords: cartography, work, Psychosocial Attendance Center 

(CAPS)  
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Apresentação 

 

 

 

Por que trabalhar? Esta é a pergunta desnorteadora 

deste trabalho. O presente escrito é um ensaio 

dissertativo e uma narrativa poético-imagética 

acerca de um processo de subjetivação, deixando 

referências asfixiadas na trama de cada linha. As 

páginas a seguir tomam as palavras, as pessoas e os  

lugares ensaisticamente, vão assim divagantes e não  

sistematizadas, abarcando os negócios do mundo, até  

levá-los ao balbucio e logo depois às garatujas em 

prontuários e formulários hospitalares. Pontuo um 

lugar de falta e de margem. Mapeio erraticamente 

uma experiência do trabalhar com aqueles que, por 

motivos também erráticos, não conseguem trabalhar 

como se espera. Acompanho também os processos de 

subjetivação  que se dão nesta experiência, 

explorando os limites entre razão e loucura. 

Subjetivação no trabalhar. Como falar sobre isso? 

Com que registros? Com que linguagens? Falar o 

entre, o não dito. O inadequado ficou sem palavras,  

foi para a poesia, depois para os riscos. Marcas de  

si que vivem de agora. No eu tu - tu eu que gira e 

se atravessa. Costuro a criação de personagens, que  

dizem do dia a dia da clínica. Eu encontro o CAPS e  

um centro de atendimento clínico. 
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UM MÉTODOUM MÉTODOUM MÉTODOUM MÉTODO    
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Intenções  
 

 

 

 

 

Tive como objetivo e linhas diretrizes tramar por m eio da 

escrita em meu diário de bordo as expressões do dia  a dia, 

de muitas terças-feiras nas quais se dá o Bazar do CAPS. É 

assim que procede um cartógrafo. 

Deixo-me permear pelos burburinhos – os que partem de mim e 

os que se compõem no corredor daquela casa onde se coloca 

mercadorias em uma maca e, próximas à parede, arara s 

recheadas de casacos, vestidos, camisas e etc. O pr incípio 

que conduz a experiência consiste em favorecer que sentidos 

possam emergir do processo, para mim e para os que irão ler 

e ver o que emergir, mas também e sobretudo para aq ueles 

que estão no centro dessa experiência: os participa ntes e 

trabalhadores do Bazar. Desenvolvi a pesquisa perme ado pelo 

plano teórico, mas a partir do que emerge na superf ície da 

experimentação-intervenção. O meu chão é o de uma s ala com 

carpete azul.  

Não tenho como meta dar soluções ou respostas, mas apenas 

procuro tornar sensível o que entremeia essa experi ência, 

seus impasses e também seus coágulos que solidifica  a força 

vital. Essa força que cria possíveis em um meio tão  

adverso, quanto o é uma sociedade que não admite a loucura 

e a estigmatiza produzindo humilhação e sofrimento.  
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Plano de jogo  

A metodologia “ao vivo” que guia o pensamento do ca rtógrafo 

consiste em acessar o campo da experiência intensiv a, a 

qual provoca linhas de fuga que escapam aos planos de 

organização dos territórios, nos pontos em que este s 

interrompem o fluxo da potencia vital. Portanto, “f uga” 

aqui não tem a ver com incapacidade de enfrentar a 

adversidade numa atitude covarde e reativa; pelo co ntrário, 

trata-se de uma atitude ativa: quando diante da 

impossibilidade de um trabalho se seguimos sua form a 

vigente, inventamos novas formas de trabalhar, aban donando 

territórios já caducos.  

Levarei comigo no bolso alguma porção de terra; em volta do 

pescoço, pendurada num cordão, uma bússola; na part e de 

dentro da jaqueta um caderno com algumas linhas de roteiro. 

Estes são os instrumentos de investigação que o car tógrafo 

leva em seu corpo pensante. Como cabe a um cartógra fo, me 

permitirei definir e redefinir o que vejo com esses  

instrumentos, com os olhos de que disporei a cada m omento. 

Essas palavras que agora escrevo são suspiradas de um livro 

de Rolnik (1989, p. 67-69). 

Como cartógrafo me localizo dentro daquela casa-CAP S, 

muitas vezes deixando-me com ela confundir, para me lhor 

acompanhar as mutações da paisagem. Desde que coloq uei meus 

pés naquela arena, com a experimentação atenta ao 

trabalhar, pressenti que ali surgiriam ingredientes  para 

compor minha dissertação, ingredientes que me permi tiriam 

tecer alguns fios da trama que constitui este tipo de 

território existencial e diagramá-los em texto. 

Um cartógrafo se movimenta de acordo com o ambiente , com o 

campo social no qual decide inserir-se, tendo como premissa 

ferramentas flexíveis, óculos que lhe permitam “esc ovar as 

palavras” cuidadosamente. Por deixar-se conduzir pe la 
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captação intensiva do horizonte, seu movimento é fl utuante, 

pois dele deverá surgir a construção movediça de no vas 

formas de se mexer no trabalho em função do que ped e o 

contexto. 

Certo dia, li um falar que buscava novos fios para captar o 

real. Sem vergonha, dizia que seu princípio como 

investigadora era o de uma pesquisa apaixonada, e q ue não 

sentia que essa linha fosse contrária à razão. O qu e a 

apaixonava era justamente sustentar-se no estado de  

estranhamento causado pelo atrito entre a apreensão  

intensiva das coisas do mundo que experimentava e a  

racionalidade dominante em seus pontos de estrangul amento. 

O que a guiava era o desejo de atualizar o conhecim ento das 

agitações do real na trama da realidade em curso. A  razão 

era seu instrumento por excelência para compor as f ormas 

desta atualização. Estava cansada de ver a emoção c omo um 

crime. Ela propunha fazer uma costura com os “nós” do 

encontro na trama dos acontecidos, levando consigo um 

roteiro mínimo. Anotei o que ela disse em meu cader no e vez 

por outra o releio para reposiciona-me: o faço em m omentos 

em que sinto meu pensamento inibir-se novamente, qu ando a 

doutrina acadêmica recobre seu poder sobre mim como  um 

super ego e me faz envergonhar-me do modo como perc ebo as 

coisas e de minha liberdade de criar sentido.  
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Coloco–me entre os sofás, nas mutações dos olhares, das falas sem propósitos, 

nos meus soluços tímidos, no tremor de um corpo vibrátil, meu e do próximo, 

no liame de cada situação. Permito-me os desencantamentos, de modo a liberar 

os afetos recém-surgidos para investirem em outras matérias de expressão, de 

modo que se criem novas máscaras, novos sentidos.  

Neste parágrafo, o vibrátil e alguns sedimentos transpirei da Cartografia 

Sentimental de Rolnik. 
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◊ 

 

É natural que para um cartógrafo haja um caderninho  no 

bolso de trás da calça. Ao longo deste processo, ti ve 

alguns pequenos cadernos à mão e também, para esse fim, 

desvirtuava alguns papéis destinados às anotações e m 

prontuários. Até pouco tempo atrás, ainda nesse ano  de 

2012, havia um amontoado de papéis espalhados pela minha 

casa. Filhos de minha relação com aquele ambiente, 

desprezados, desacreditados. O amontoado ficava ali  a me 

fazer lembrar das desventuras que ocorreram no perc urso da 

pesquisa. A bússola havia sido perdida e o meu barc o ficava 

à deriva, desnorteado pela dúvida de que haveria um a terra 

à vista. 
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Lá de onde eu venho, as coisas são penduradas em va rais 

Eu nasci numa cidade onde todas as tardes são regad as por 

chuvas. E o sol convive sem reclamar com o aguaceir o: ambos 

têm seu espaço no dia. Depois de um breve momento d e céu 

encoberto muitas roupas pendem ao chão. Eu costumav a ser 

arrastado por muitas correrias nos primeiros pingos  de 

chuva, em meio às mãos ágeis que tentavam evitar o gripar 

das vestimentas. 

E é na artimanha da costura que um dia comecei a ca tar 

todos os escritos rascunhados, todas as prescrições  

desenhadas e os pés descalços. Pus um a um, lado a lado, no 

seu varal respectivo, nas paredes do quarto. O vara l do 

CAPS, o varal do Bazar, o varal do método, o varal da 

clínica.  
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Havia em mim, como uma preconcepção* quase involunt ária, o 

desejo do ar e do sol a conduzir meus atos. A crenç a 

intuitiva de que, ao estar sempre à minha vista, da queles 

varais a concepção* se faria.  

Uma rede necessária para fazer o palavreado pensar,  diante 

dos pedregulhos da escrita. Como dar som e figura à  

experiência que percorre próxima aos cadernos de ca ligrafia 

que me prescreveram e eu nunca preenchi? Afinal, o desenho 

sempre me disse mais de meu estar no mundo do que o s traços 

disfarçados de palavra. 

Em Belém, há um moço de olhos puxados que põe image ns 

registradas por um pinhole em varais. Ele faz seu p onto 

frequentemente na Praça do Carmo. É à sua maneira q ue então 

sequei meus textos de imagens. Folhas encharcadas d e 

estrangeirices, presas ao uniforme de psicólogo em 

instituição psiquiátrica que jamais consegui vestir  

“adequadamente” no dia a dia do trabalho do Bazar. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ ___________________ 

*Bion passou quase despercebido pelas portas do Baz ar. Mas disse em 

alto tom que o que pulsa primeiramente é uma Precon cepção, como se 

fosse uma intuição pré-anunciando algo, e quando es sa tensão encontra 

na boca o doce, faz-se um estalo. Eureca! Na satisf ação do encontro 

vem a Concepção. Falou como um relâmpago, e logo se  fecharam as 

páginas do livro  Second Thounght. 
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Recolhendo as folhas do varal 

Com que roupa eu vou? Para escrever é preciso recol her as 

peças, ver se elas conversam para poder criar uma 

vestimenta que expresse o que ali se anuncia, já lo nge do 

uniforme. 

Para por os pés para fora da casa recolhi as folhas , 

apertei o cinto que comprei por cinco reais no Baza r. Cada 

página veio de um varal, uma pasta aérea. Estaria e u me 

permitindo constituir um método-varal à maneira da lógica 

que permeia o conhecimento tal como se faz no norte  do 

Brasil? Tomei cafés, como pontos e vírgulas. Prepar ei 

minhas mãos com sabonetes de chocolate. 

Cada peça que pego em minhas mãos causa-me estranha mento, 

pede insistentemente mais palavras, mais sentidos. Eu 

dobro, coloco no armário, passo a vapor. Cada estam pa pede 

mais encadeamentos. Mas a palavra muitas vezes foge , 

escorrega, diz que não tem língua, zomba de mim. As  

palavras são peixes difíceis de lidar, nem sempre a ndam em 

cardume.  

Aos teus ouvidos isso aqui pode soar muito estranho . Pedem-

me uma palavra para definir e me pergunto: é precis o uma? 

Por acaso a palavra combina com a minha língua? A l íngua 

tem mãe, como dizem? 

Muitas perguntas agitam meu corpo: algumas se perde m no 

branco da página, outras no desenho das letras. Mui tas 

frases por aqui terminam no sinal da dúvida. São 

descrentes? Ou elas apenas apontam para um outro ag ora? 

Aquele dos minutos que ainda não vieram? Ficam susp ensas 

para pegar sol. Deixam-se ser sopro, ora para a esq uerda 

ora para a direita. Descalças na chuva são índias. 

Estrangeiras à civilização moderna ocidental que im pregna o 

Brasil – especialmente no sudoeste universitário on de me 
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encontro agora –, as palavras estranham quando deit am na 

minha mão. Elas entram as terças no Bazar. 

Por mais que cada varal seja uma pasta, um departam ento, o 

momento de trocar de pele pede cuidado, pois muitas  podem 

se con fundir, querer ir para um outro andar e assumir-se 

como desenho. 

Pode ser que eu perca o fio, mas não o tom, pois a 

tessitura das palavras foi picada de revistas, pron tuários, 

laudos, rorschachs , delírios... 

Cada traço que vejo no meu rosto é uma mancha de so l, um 

risco, uma memória.  

Toda terça, antes de atravessar aquela porta já abe rta, vêm 

os cumprimentos dos que panfletam para chamar os cl ientes. 

E já de lá vem comigo um estranhamento, como uma di mensão 

nova, uma dimensão no timbre da voz, no arrumar das  

mercadorias na mesa no hall . Um novo tom no pigmento da 

fotografia. No fim desse texto, que diz de certa aç ão, vai 

sobrar algo para pensarmos de olhos fechados no alt o da 

madrugada? 

◊ 

Meus desenhos terão como traçado o dizer o que da p alavra 

escapa, o que está sob ela. Vão compactuar com sua origem a 

mais elementar, sua grafia riscada em uma gruta rup estre. 

Um bordado pontilhado em caderno de caligrafia. Err ante e 

aparentemente sem sentido, seriam eles anticientífi cos? 

Não. Apenas vou me desapegar de um pensamento cient ífico já 

exausto de seu logocentrismo: em seu lugar colocare i cada 

degrau ao lado do outro, sobreposto a ele, multipli cado em 

várias direções – tudo convergindo como dimensões d e um só 

traço. É desse novelo que me ponho a falar sobre um  certo 
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tipo de clínica da psicose em um CAPS, que alimento u meu 

trabalho e que deseja fazer-se texto. 

Muitas vezes esqueci por aqui uma caneta sobre o pa pel, 

quase sempre dormindo sobre o teclado. Não por desd ém a uma 

“ordem” lógica, mas apenas por me sentir forçado a dar voz, 

também ao meu pé, cotovelo, baço, estômago, e não 

necessariamente nessa ordem. E deixo que me sobresc revam os 

dizeres, as saudações que me chegam nos olhares e n os 

gestos dos corredores do Bazar. A minha escuta-escr ita 

flutua a cada terça feira.  
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Que sei da arte que vem dos livros? Desde cedo empurro tinta fresca. Forço o 

relapso da parede falsa no meio do salão. No traço reto, no vai e vem da 

encáustica. A porosidade de parafina na retina, carnaúba e cera. Pigmento que 

pinga, pausando desgovernado na onda tempo. Mudas de cor. 
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VARAL 2 VARAL 2 VARAL 2 VARAL 2     

CAPSCAPSCAPSCAPS    

  



 
26 

 

Centro de Atenção Psicossocial - CAPS 

 

 

 

A coisa começou em uma sala de corredor que se inte rligava 

a todos os outros ambientes daquela casa. Uma passa gem 

vital. Foi por ali que fui capturado pelo silêncio 

barulhento do encontro dos que dormiam ou simplesme nte 

ficavam pelos cantos, nos sofás coloridos, que eram  quatro, 

cada um em uma parede. 

É a partir desse bom encontro que tecerei o campo a  ser 

cartografado. Isto tudo se deu em meados de 2006 e 2007, 

quando eu era estagiário no Centro de Atenção Psico ssocial 

(CAPS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFES P). Lá 

trabalhei e convivi, durante seis meses; dessa expe riência 

algo ainda reverbera em mim e é desta reverberação que 

extrairei os signos para esta investigação a partir  da qual 

comporei o texto de dissertação.  

Era nos momentos de convivência, que aconteciam ent re uma 

atividade terapêutica e outra, que os “pacientes” s e davam 

folgas de si entre os sofás. Como uma senhora, deit ada, 

mergulhada em neblina, mal abrindo os olhos, a moça  olhava 

plainando na tentativa de encontro algum e o jovem 

sussurrava, em segredo, balançado braços e corpo, p ara lá e 

pra cá, devaneando com a garota de franja. 

Tecla-se por aqui “paciente”. Não é por falta de pa lavras 

melhores. É que este adjetivo substantivado torna-s e 

adequado quando dele extraímos o sentido da paciênc ia e da 

calma, necessárias e mesmo imprescindíveis para col ocar-se 

entre os sofás. Alguns que se encontram por ali têm  como 
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opção mergulhar no torpor de uma medicação, ou porq ue o 

corpo ainda não se acostumou ou porque parte de si ainda 

não quer acordar. Residem assim de uma maneira melh or em 

outras perspectivas, em outro verso cuja lógica se 

destrambelha em palavras inventadas, se forem ditas  em voz 

alta. 

Muitas vezes me via sem chão ou não sabendo o que d izer, 

não por falta de orientação, de instruções ou mesmo  de 

formação para a minha tarefa. É que o encontro que ocorria 

ali me estimulava a procurar um novo território. Co nviver 

diariamente com pessoas que sofrem de transtornos m entais 

graves pede sempre um olhar inédito, propõe a vivên cia de 

algum estranhamento. Era bem explícito que cada qua l ali 

possuía um dialeto próprio que, desse ou daquele je ito, se 

contrapunha à fixidez e a rigidez da norma social. Tal 

dialeto próprio pode ser visto também como um prote sto.  
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Toda a casa emerge de neurônios do imaginar. É plantada no terreno de um 
papel. Milímetros de régua, a casa é desenhada em toalhas, prontas para 
ensolarar-se em um quintal arborizado. Depois é que surgem tijolos e 
argamassas. Já aqui vindos de outras cabeças de corpos inteiros que calculam e 
apontam liames1 e fundações. Vigas de metal, escadas, retângulos de níveis 
diferentes, pontos para apoiar os pés. Pés para se levantar, de onde? 

 

1 Liame/ em fio de navalha / na parte exata da parede que dobra / na pirueta 
o qual se vive mais segundos / a mais  
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O que é um Centro de Atenção Psicossocial? 

 

 

 

 

É uma instituição de atenção psicossocial voltada p ara 

jovens e adultos que sofrem de psicose ou neurose g rave. O 

atendimento é feito em equipes interdisciplinares: 

psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfer meiro, 

assistente social, auxiliar. Existem outros modelos  de CAPS 

no Brasil, mas esse no qual estou é assim. Por lá o  público 

atendido não é obrigatoriamente regionalizado, ou s eja, do 

seu próprio bairro ou do entorno como é instituído nos 

outros CAPS.  

Os CAPS foram instituídos no Brasil, oficialmente, em 1992, 

por meio da portaria GM 224/92 sancionada pelo Gove rno 

Federal. Nele é comum que se ofereça diversas ativi dades 

terapêuticas: psicoterapia individual, consultas 

psiquiátricas, psicoterapia de grupo, oficinas 

terapêuticas, atividades de terapia ocupacional, vi sitas 

domiciliares, atividades de orientação e inclusão d e 

família e atividades comunitárias. 

Os CAPS surgem como uma tentativa de 

desinstitucionalização, como um resultado do movime nto 

antipsiquiátrico. Esse movimento contesta o isolame nto 

social, a internação pela vida toda em hospitais 

psiquiátricos, que em geral mais se parecem com cal abouços, 

e reivindica alternativas de tratamento menos agres sivas e 

mais atentas ao que expressam aquelas vidas. O CAPS  é uma 

instituição intermediária entre o ambulatório e a 

internação psiquiátrica, isso porque a frequência d o 
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usuário chega a ser diária. Se houver necessidade d e 

internação, esta não passa de dois dias (caso seja um CAPS 

III o que não é o caso aqui). Entre um e outro aten dimento, 

o intervalo é curto. 

Durante os meses nos quais pude, pela primeira vez,  

experimentar o trabalho em um CAPS, havia um incômo do cuja 

presença eu via não só em mim, pois ela atravessava  todos 

os corpos: a constatação de que um grande número de  

usuários estava ali há muitos e muitos anos. O CAPS  se 

tornara uma extensão da casa, um modo de conter e p roteger 

o “paciente”. Havia atividades em parceria ou víncu los com 

outras instituições, mas estas ainda eram tímidas. O CAPS é 

uma instituição de passagem... 

◊  

Vale lembrar que o CAPS da Universidade Federal de São 

Paulo é também um ambiente de formação profissional . Sendo 

assim, possui duas equipes - uma fixa, de professor es, 

supervisores e colaboradores, a outra, móvel, compo sta de 

estagiários e residentes, que permanecem no serviço  por 

três ou seis meses por ano. Ambas as equipes funcio nam 

divididas em equipes menores de múltiplos profissio nais: 

residentes de psiquiatria, psicólogos, terapeutas 

ocupacionais e assistentes sociais. Grande parte do s 

atendimentos é feita pela equipe móvel, que tem com o 

referência a equipe fixa que a supervisiona. As dua s 

equipes se encontram em uma reunião semanal, a reun ião 

clínica, em que todos os profissionais conversam so bre 

algum projeto terapêutico individual de um usuário ou sobre 

alguma intercorrência. O movimento cíclico da chega da e da 

partida de profissionais é sentido por todos, 

principalmente pelos “pacientes”. Pois o vínculo qu e 

começara a se formar tem que ser sempre refeito com  outras 

pessoas. 



 
31 

Para situar mais um pouco o lugar no qual pousei me u desejo 

de pesquisa, afirmo que este é um equipamento que s e situa 

em uma rede. É uma instituição intermediária, entre  uma 

enfermaria psiquiátrica com uma internação mais ime rsiva e 

um ambulatório que se constrói aos poucos para o us uário 

dentro do CAPS, momento em que o indivíduo não se v ê tão 

ancorado em atendimentos psiquiátricos, psicoterápi cos e 

terapêuticos. 

Os participantes atendidos no CAPS-UNIFESP têm sua 

frequência estipulada a partir da necessidade indiv idual, 

do momento em que vivem, podendo ser intensiva (diá ria), 

semi-intensiva (alguns dias por semana) ou ambulato rial 

(que pode chegar a apenas uma vez por semana ou mes mo por 

mês). Por haver uma equipe multidisciplinar, o aten dimento 

abrange aspectos biológicos, psíquicos e sociais.  

É certo que o CAPS é um dispositivo povoado de vári os 

grupos, como uma boneca russa com suas várias bonec as a 

serem descobertas uma após a outra ou uma cebola co m suas 

várias camadas a serem lentamente descascadas. Mas essa 

comparação é ainda insuficiente, pois entre essas c amadas 

há varias conexões e caminhos, elevadores ou escada s, assim 

como várias formas de comunicação, por imagens, via  

telefone (com fio ou sem fio) e por aí vai... 

◊ 

Nesse CAPS, há um grupo que recepciona e outro que ajuda a 

despedida para o fim de semana, um que vende roupas  de 

segunda mão, um outro que escreve, outros ainda que  usam a 

palavra falada, ou a palavra escrita, ou o desenho,  ou a 

composição de mosaicos, ou mesmo a cozinha. Além de stes, há 

um grupo que faz passeios culturais e há também gru pos de 

família, ou de duas ou mais pessoas em psicoterapia , ou de 

conversa sobre os remédios e seus efeitos.  
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Além de nos utilizarmos de grupos como recurso tera pêutico, 

o fazemos em função de suas diferenças, como uma pa lheta 

com uma gama de cores para pintar um quadro, com a 

diferença que nesse caso o que se pinta é um projet o de 

cuidados. 

Mas o que seria esse cuidado? É isso o que podemos 

denominar como terapêutico? O que faz um grupo ser 

terapêutico e outro não? Vejo que toda tarefa pode ter um 

ou mais elementos a produzir efeitos terapêuticos. Isso 

pode acontecer, por exemplo, numa reunião para se d iscutir 

um assunto ou para formular um texto, como esse que  aqui 

escrevo. O que possibilita essa terapêutica seria u m olhar 

para si e um olhar para o outro, não para estabelec er 

comparações e muito menos hierarquias, mas sim para  

produzir compreensão, acolhimento. Um olhar para si , que 

quer decifrar o outro a partir dos afetos que nos c ausa. 

Neste CAPS, há inúmeros grupos e há também salas na s quais 

singularidades se lançam a pontiagudos encontros. I ntensa 

mistura de corpos, troca de partículas. Um corpo ag indo 

sobre o outro, e que cada um recebe em si são as 

características do outro corpo. Talvez seja assim q ue se 

começa uma pesquisa, misturando-se àquilo que se dá  a 

pesquisar, conhecendo as coisas, primeiro, por seus  efeitos 

(Machado, 2006). Assim, quando falo de encontros 

pontiagudos sinalizo a intensidade do dia-a-dia, de sse 

cotidiano que me compõe e do qual compartilham todo s os que 

estão por ali. É aí que se põe em jogo a conveniênc ia ou 

desconveniência das relações entre os corpos: um en contro 

tanto pode ser vitalizador, disparador de novos per cursos, 

como pode ser incapacitante. E isso também vale par a a 

tumultuada relação entre o pesquisador e suas ideia s, seus 

textos, sua escrita, sua pesquisa, que acontece de tempos 

em tempos. 
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Mas algo se move em um andar todo vazio. Quando se esquecem de ir, ou 

onde não se precisa estar. Nem mesmo para dormir, nem mesmo para poder 

entupir o banheiro. Banheiro sem chaves, banheiro de todos. As salas tem 

nome, identidades (?). Sala da enfermaria, sala da administração, estoque, sala 

de reunião. Se voltássemos algumas décadas para trás, esta era uma casa de 

residir. Ainda permanece? 
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Notas de Viagem (I) 
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Do aeroporto de Val de Cans ao aeroporto de Congonhas. Do lá até a casa 

pego um taxi.  

É de quinta para sexta em uma madrugada com substâncias de 

despedaçamentos. Não foi à toa: mais um avião havia sido pego alguns meses 

atrás. 

Estamos em 2004. Vou sem dormir, com os olhos abertos e uma chave 

perdida para uma supervisão em que me coloco como ouvinte, sou café-com-

leite. É no terceiro ou quarto andar, um pequeno labirinto de paredes 

amareladas e corredores que sempre dobram para algum lado, direita ou 

esquerda. 

Ponho o meu corpo naquela cadeira e me vejo próximo ao supervisor sem 

minhas chaves e com sintomas claros de despedaçamento. Se havia esperança 

de poder mudar de ouvinte para aluno especializando isso foi retirado. Nas 

paredes do quarto um estranhamento estrangeiro e as chaves ainda não foram 

encontradas. 

Entro em 2006 como especializando de saúde mental na Unifesp. Na rua 

Morcote se situa O CAPS, um dos lugares em que passo 3 meses como 

estagiário no primeiro ano e no segundo da especialização. A experiência do 

Bazar se inicia em 2007. O bazar nasce da música, da vontade de cantar, do 

dançar que circula mesmo quando parado.  

Se digo por aqui com as páginas amarelas da memória, não vou omitir que 

mesmo sem querer reinvento, mesmo embutido na fidelidade científica do 

cartesiano. Tento não me enganar a cada vez que reviro os meus olhos para 

dentro na tentativa de ver o que foi até aqui. Cada vez que repasso os olhos no 

que foi escrito, na grafia das letras, permeadas de português e seus dicionários. 

É fácil eu me ver no refazer, discordando, aumentando um ponto, folhas, 

costuras, divãs ou alguma música antiga. 

Dançar conforme a música... 

O grupo era a rádio CAPS e o som era ligado apenas um dia por semana. As 

pessoas se amontoavam ao redor das caixas de um pequeno aparelho de som, e 

um gravador circulava pela roda. Estagiários, residentes, Chico, um psiquiatra, 
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psicólogos, Maria Rita, Freud, Spinoza e Anônimos; seres imaginários, papai e 

mamãe. A cada um era permitido uma música, se não houvesse um CD a tira 

colo ou uma melodia na memória, poderia se recorrer a uma pasta com letras 

de música. 

Vou fechar os olhos mais uma vez em penumbra em um dos quatro divãs. E 

lembro que é preciso arriscar uma dança. Piazzola? Naquele estágio no ano de 

2007 foi o que pude colocar no som. 

Como é a batida? Fios, crinas de cavalo, trêmulas e esticadas. Por cima das 

cordas o arco escorre de cima abaixo. Próximo às pegadas dos polegares. O 

corpo abraçado, a caixa de madeira orvalhada esculpida em vãos para o corpo e 

o tato. Sopros de sanfonas. Tumultuava e borbulhava. Não é leve a toada, nem 

os pés que são quatro, dois pares de pacientes na batida se levantaram. 

Brindam-se, caminham de costas e com o peito expandido em ar. Foi com esse 

som que participei em 2007, pela última vez, como estagiário na Rádio do 

CAPS.  
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Esse CAPS se chama CAPS Lock  

 

 

 

 

Esse CAPS em específico habita uma casa alugada, es paçosa. 

Lá existe a sala da administração, onde se resolve o que há 

de burocrático. Ela se situa logo ao lado do balcão  de 

recepção, um espaçoso corredor que serve de hall  de entrada 

e que possui alguns sofás pequenos. Existe uma divi sória e 

uma porta de vidro nesse corredor, que o separa em dois; na 

sua segunda parte há uma porta de ferro encaracolad o, 

branca, coberta com um vidro fosco. Passando essa p orta, tu 

entras na parte mais interna do CAPS, na sala de 

convivência, para alguns de conveniência, para outr os do 

aconchego. Logo ao entrar tu irás deparar-se com um a escada 

a sua frente, um sofá a sua direita e, a sua esquer da, 

quatro sofás de três lugares e um sofá de cinco for mando um 

L. Tu verás também algumas pessoas sentadas: alguma s com os 

olhos voltados para dentro, mesmo quando abertos, o utras 

que dão contorno para algum assunto, próximas a out ras 

ainda, que falam da importância de se ir ao dentist a ou que 

comentam que não é hora de ligar o som, pois está h avendo 

um grupo em alguma outra sala. Também não é difícil  

encontrar algumas pessoas dormindo, deitadas em alg um sofá 

mais afastado. 

Ao se colocar em um daqueles sofás tu podes acabar caindo 

em um estado de paralisia, adentrando no refúgio do s 

inadaptados, dos inadequados, dos desorientados. E posso 

dizer que nesses anos de cartografia quase fiquei p or lá, 

emperrado, preso entre os cotovelos daqueles sofás.  Excedeu 



 
38 

assim uma estrangeirice, um estranhamento. Uma 

desterritorialização tão grande que desbancou a lin guagem 

mais convencional.  

◊ 

No início do ano de 2009, começo a frequentar novam ente o 

CAPS, agora como psicólogo colaborador.  

Uma colega da época da especialização foi uma das 

responsáveis pela minha volta ao CAPS da UNIFESP. E m uma 

conversa pelo bate-papo do MSN, eu contei para ela a minha 

intenção de fazer a minha dissertação sobre os jogo s em 

rede e ela me falou do trabalho em redes no CAPS. E  nos 

meses seguintes, lá estava eu nos seminários sobre economia 

solidária e saúde mental que se fazia aos sábados. 

“Uma estrada amarela” surge ao meu lado. A oportuni dade de 

cartografar uma prática viva se tornou bem mais atr ativa 

para mim do que qualquer outra possibilidade. E nos  meses 

seguintes, no primeiro semestre de 2009, entrei no mundo do 

ideário da economia solidária, juntamente com os me rgulhos 

no Núcleo de Estudos da Subjetividade. 

O Bazar começa a se montar, remontar, pouco a pouco . E 

lentamente entro no ritmo e me animo com o caminhar  das 

novidades: remunerar ou não remunerar; assembleias 

semanais; circulação de funções; cooperativas; empr esa 

social. Peso igual para todas as funções, mas para receber 

é necessária a frequência mínima de três turnos ass inados 

por mês. 

◊  

O que me chama a atenção é o grupo do Bazar, que ha via 

crescido, e um outro novo grupo que ocorria no Muse u de 

Arte Moderna de São Paulo – MAM. Ambos buscavam e m antinham 

um maior contato com ambientes para além do CAPS.  
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◊  

O trabalho no Bazar se torna uma possibilidade, mes mo que 

protegido. É uma experiência que possibilita novas 

articulações com o mundo de “fora”, das pessoas que  

transitam nas calçadas em frente ao CAPS, que são 

convidadas com panfletos e muitas vezes por falas r itmadas 

que dão a entender que muitas das peças que estão s endo 

vendidas são de finados que estavam no hospital.  

O primeiro Bazar organizado pelo CAPS surge pela 

necessidade da Rádio CAPS, grupo que ocorre simulan do uma 

rádio à qual os participantes podem levar letras de  músicas 

para ler, cantar ou escutar no aparelho de som. É u m grupo 

dentro do qual se fala e se pensa sobre cada música  e sobre 

cada contribuição.  

Em 2007 a rádio CAPS precisava de equipamentos elet rônicos; 

no decorrer das reuniões semanais foi-se amadurecen do a 

ideia de arrecadar financiamento por meio de um Baz ar. Um 

projeto que animou os usuários pela possibilidade d a 

arrecadação e pela novidade. A organização do Bazar  ficava 

sendo responsabilidade de todos. As funções eram di vididas 

por tarefa e por turno, respeitando as possibilidad es de 

cada um. Inicia-se assim um grupo de profissionais e de 

usuários que organizam e refletem sobre a experiênc ia do 

Bazar. Essa primeira experiência termina quando se consegue 

arrecadar dinheiro suficiente para a Rádio CAPS. Te rmina 

deixando um estoque, o estoque do Bazar. 

No inicio de 2009, o Bazar já estava ocorrendo sema nalmente 

sem mais estar vinculado diretamente à Rádio CAPS. Ele fora 

retomado em 2008, quando o CAPS da UNIFESP mudou de  casa e 

foi assaltado; a Rádio CAPS se viu mais uma vez sem  

equipamentos. Ressurge assim o Bazar, que vem com t al força 

que a partir daí não tem mais a finalidade de arrec adar 

dinheiro apenas para a Rádio CAPS. Passa a ser uma 
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experiência de trabalho que pede para ser repetida,  via um 

movimento, agora vindo dos usuários, que cada vez m ais 

levam esse assunto às assembleias Estas são reuniõe s 

mensais com todos os participantes do CAPS, para as  quais 

são levadas questões de interesse do usuário ou do 

profissional para serem discutidas por todos. 

É sobretudo essa experiência do trabalho no CAPS, v inda por 

meio do Bazar, que me pediu atenção. Na metade de 2 009, o 

Bazar passa a remunerar os usuários que dele partic ipam, e 

estes passam a assinar na saída e na entrada a freq uência 

do trabalho, que ocorre em meio período, semanalmen te. É 

para mapear esta experiência que me inseri no Bazar  do 

CAPS, não ocupando exatamente um lugar fixo, nem ta mpouco 

móvel, mas um lugar instável, que de início me inco modou 

por sua indefinição. A mesma indefinição do lugar q ue 

ocupam aqueles que possuem algum grave transtorno 

psiquiátrico, seja um psicótico, um boderline , ou um 

neurótico grave. O trabalho era posto em questão: t rabalho 

para quê e para quem? E por quê? O que distingue es tes 

lugares dos que têm o rótulo de um transtorno, dos que não 

o têm? 

 

Figura 1 - Trecho de texto escrito por Floriano 
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Em busca de um nome... 

 

O Bazar já tinha mais ou menos um ano de funcioname nto. E 

outros grupos de trabalho se consolidavam no CAPS, grupos 

de geração de renda. Uma Feira de Saúde Mental e Ec onomia 

Solidária se aproximava: era o segundo semestre de 2009. 

Eu frequentava um grupo no CAPS, o grupo da palavra . Ele 

possuía dois momentos. No primeiro os frequentadore s eram 

convidados a ler algum texto, poderia ser de autori a 

própria ou um trecho de algum livro ou até mesmo um a 

revista em quadrinho. Lia-se e depois se comentava.  No 

segundo momento do grupo cada um pegava sua pasta, na qual 

havia papéis em branco, e uma caneta. Era o momento  da 

escrita e depois do texto escrito eram todos convid ados 

para a leitura. 

E foi numa dessas reuniões em torno da palavra que surgiu 

um novo verso do CAPS. O CAPS LOCK, que na fala de um 

frequentador, curioso e querendo saber o significad o do 

CAPS, procurou pela internet e encontrou na Wikipéd ia a 

definição de uma tecla de computador: 

 

“CAPS Lock é uma tecla do teclado de um computador que 

aciona o modo caixa alta do teclado fazendo com que  todos 

os caracteres do tipo letra, digitados após seu 

acionamento, sejam exibidos em sua forma maiúscula.  

Em inglês a palavra CAPS é uma forma reduzida do termo 

capitals o qual, por sua vez, remete à expressão formal 

capital letters , ou seja, letras capitais ( letras 

maiúsculas ) em português.”   
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bazar 
 
substantivo masculino=

Regionalismo: Índia. Diacronismo: antigo. 
m.q. 1bezoar 
 
Na Pérsia, bazar designava o distrito de um mercado público. 

Movimentado e barulhento de dia, mas a noite o acesso era proibido. Da 

Pérsia se propagou para a Arábia, Turquia e África do Norte. Na Índia, 

passou a ser aplicado a uma única loja. 

 

O nome vem da palavra persa bāzār, que por sua vez deriva do pahlavi 

baha-char, que significava "o lugar dos preços". 
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É no seio da mesa, no centro da sala de convivência, que se dão os encontros 

sobre a lareira aposentada, e sobre ela aparelhos de sons feitos para cantar som 

e ouvir, nos entre horas. O entre das minhas lacunas de onde miro um outro 

como esfinge. E para ser “outro” com expressão translúcida não é preciso estar 

no Louvre da psicose. Ao lado da Monalisa, o que os nossos sorrisos sorriem? 
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O Bazar 

 

 

Abre-se uma porta uma vez por semana. Em voltas, na s voltas 

do tempo, um eterno que se volta para si. 

Existe uma parede oca no meio das nossas palavras. 

Desníveis de entendimento diferentes que coexistem em uma 

esfera barroca.  

Vou me aprofundar em meio aos vãos do silêncio daqu elas 

salas, do corredor-bazar, cumprimentar Evita que na  sua 

timidez apresenta o Bazar aos que passam. Evita evi ta, mas 

cumprimenta a Extrovertida. Loja em frente que vend e 

produtos novos na mesma faixa de preço que o Bazar Ponto de 

Encontro, que vende roupas de segunda mão.  

No trabalho dentro de máquinas circulares que nos f azem 

girar, somos a lâmpada que ascende e as moedas que caem em 

bancos digitais. Um vir a ser, num ser que já nasce  em 

débito. A singularidade deve morrer em nome da 

uniformidade? Quem decide o estilo do uniforme? Não  

importa, adapte-se. Mas há alguém que se adapta ple namente 

em um mundo louco? E há os que deliram loucamente p or não 

se adaptar à loucura do mundo preferindo a loucura presa de 

um quarto, mesmo que esse seja em uma avenida que n ão 

dorme. 

A ortopedia social em um CAPS quebra osso: se arrum a com um 

pino, se adapta? O trabalho mói os entres  as salas com 

quatro sofás king size . Trama-se um trabalho sem fim. O 

objetivo é a produção? O objeto de desejo é o dinhe iro? 

Assumir uma função de construção. O Bazar é um grup o que se 
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vincula para fumar em conjunto, panfletar, anotar o  

dinheiro que entra, colocar preço nas roupas – 1, 2 , 3, 

reais –, arrumar o quarto do depósito. Isso seria c olocá-

los dentro de um patamar de normalidade? Neurotizaç ão do 

psicótico? Ou é para espalhar uma loucura que quest iona na 

Rua Pedro de Toledo? Se for assim, por que é tão di fícil 

colocar isso na escrita no âmbito da utilidade acad êmica? 

Muitos que participam do Bazar nunca chegaram a tra balhar 

formalmente, sendo essa a primeira vez que trabalha m. São 

convidados a trabalhar no Bazar aqueles que já demo nstram 

uma certa organização, uma capacidade para trabalha r em 

grupo. O Bazar é um momento para se experimentar ne ssa 

relação com o dinheiro e com o trabalho. 
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As portas estão abertas. Evita, de chapéu, faz pose, fixa ou desconjuntada, 

manequim de plástico. 

Bob e Erick levam conjuntamente as araras de metal frágil. Peso de ir e 

vir. O bazar se faz aí, no arrumar. Da sala dos fundos depois do quintal 

para o hall de entrada. Dança das cadeiras na nossa casa2. O bazar 

transpira na contratura, no concreto do cansaço, no levantar das mãos e 

braços. 

Eles tentam disfarçar o frio. No fundo daquela casa, o quintal onde eu me 

encontrava com saias, camisetas, porta retratos, cintos, Joana, calças, 

jeans, livros de geografia, Erick, fios de telefone, luvas e Bob. Eram vestes 

sem rosto. Suas histórias confabuladas, nomes em um dicionário. Era só 

seguir com os pés firmes e abrir com a mão direita as gavetas cinzas do 

arquivo de certidões. 

Bob se perde no banco do refeitório, faz cor sem melodia. Todos grudados 

na mesa de almoçar café. Eu permaneço em pé, ora redobro os meus 

joelhos, treino um verso.  

Nas ondas de várias mãos, treinava-se a artimanha da biogravura 

grafada. E Joana mal sabia que sua fábula tinha quatro olhos e Divino, 

primogênito e filho único, desta vez, não ia morrer na cruz. 

 

2 Dança das cadeiras / muda-se de assento e horizonte. 
Já se diz mais ou menos o que é, o que quer? O paci ente 
se veste de profissional por algumas horas, uma vez  por 
semana. Para alguns o caimento se adequa melhor. Te ve 
um caso da roupa caber tão bem que a personalidade quis 
logo continuar mais tempo com a roupa. O que result ou 
na sua saída. / Foi vestir roupas que lhe cabiam 
melhor, em uma rede de supermercados. 
Quando os neuróticos profissionais vão se vestir de  
pacientes? Só de brincadeira por um dia ou por pied ade. 
Tem que ficar doente sem querer e se ver abrigado e m um 
hospital? Quem por aqui está ficando louco? Olhar n o 
espelho e se reconhecer na loucura, será isso possí vel? 
E se for, será irreversível? 
 



 
50 

O ponto do chiste. O medo incomunicável em público.  Os 

pensamentos feitos de corredores. Pensamentos escov am-se 

nos dentes antes de dormir. Há também aqueles que 

esquecemos, pois são feitos de sonhos e acordam ao tomar o 

café da manhã. 

 

Mas é necessário infectar o neurótico com essa bact éria 

delirante e ‘neurotizar’ o psicótico com a régua da  

uniformidade, da funcionalidade e da produtividade,  que nos 

dá mais anos de vida e possíveis qualidades reconhe cíveis. 

 

Mas há de haver sempre um momento nebuloso no sono,  no qual 

esquecemos quem somos e ninamos no vão de todas as idades 

que fomos, somos e seremos? Do beta ao alfa e vice e versa 

como escreveria Bion nas colunas de sua grade. 

 

Os que trabalham no Bazar também tem uma mobilidade . Não 

são tão móveis quanto à equipe móvel, mas movem-se assim 

mesmo, lentamente. Por que esta lentidão? Perderam a 

motivação. 

 

Teve uma época em que o Fernando entrou para trabal har no 

Bazar Ponto de Encontro. Ele já tinha uma experiênc ia, 

havia trabalhado antes de frequentar o CAPS. De iní cio 

ficou até em dúvida se deveria trabalhar no Bazar, pois um 

lugar para vender roupas não seria um lugar para ho mens 

trabalharem, segundo ele. Mas Fernando foi mesmo as sim e 

ajudou o Bazar a se organizar. Por alguns momentos se 

posicionava de maneira bastante colaborativa: panfl etava, 

atendia os clientes, gerenciava em diferentes momen tos.  

 

Certa terça, a primeira do mês, Fernando colocou pa ra todos 

na assembleia: Por que você, Próspero, não ganhava nada? 

Afinal você trabalhava no Bazar. Próspero, com um s orriso 
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interno, nada respondeu. Talvez esse lugar um tanto  borrado 

que lhe permitia não ser tão visivelmente alguém da  equipe 

dos profissionais o satisfizesse. Por quê? A ‘demên cia’ 

dele também merecia visibilidade? A forma como ele se 

colocava, o seu vagar próximo das terças, fazia um laço 

íntimo.  

No início do Bazar era assim, eu me punha no carreg ar 

também, no por e despor do vai e vem das araras, na  

paciência silenciosa do estar no Bazar. Sem a ativi dade 

ativa do gerente-profissional na qual alguns trabal hadores 

poderiam nos colocar. Afinal, os desvios não são ap enas 

atalhos, muito deles se compõe de suor, não é?  

 

Em pouco tempo, no início de 2011, Fernando, já est ando 

melhor em vários aspectos, teve sua frequência dimi nuída no 

CAPS e acabou indo trabalhar em um supermercado. 

 

Mas certo dia, no início de 2012, em uma assembleia  do 

Bazar, Fernando, já de volta, nos diz que o que que rem fora 

são super-heróis para a sociedade. 
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O trabalho fora 

do Bazar(I) 
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Marylin uma vez me falou quase próxima ao meu ouvid o e fez-

me sôfrego, junto ao compasso da sua voz exclamada.  Ela não 

podia ficar mais de meio minuto em frente à logomar ca do 

seu último trabalho. Ela ainda vivia no susto de al guns 

anos da descoberta, em que seu estrelato tinha sido  

assaltado por uma CID e DSM-IV. As rotações do vini l que 

sempre a acompanharam acelerada e maníaca, muitas v ezes 

descambavam para um desaceleramento de marcha, cheg ando 

repentinamente ao fúnebre, com direito a arranhões e 

ferimentos. O subir e o descer dessas ondas se torn aram 

frenéticos. 

Antes da tarja adquirida, e de seus problemas começ arem a 

ficar mais evidentes para ela, Marylin se tatuava o rgulhosa 

e feliz de si. Possui mais de um trabalho com infor mática 

em instituições financeiras, mas tendo sua rotação no ponto 

máximo, já arranhada por declives, destoava nas cor es. Ora 

coloridas por demais, no desejo do sempre obter, en golir, 

comprar, para logo se voltar ao negro, desbotar, e se 

conter apenas em ataduras, que muitas vezes não era m 

suficientes. As lâminas de giletes pediam para sere m novas 

na mesinha de cabeceira. Recebeu, assim, pela prime ira vez, 

medicações e psicoterapia.  

Era só entrar pela porta e sentar-se à sua mesa, e o sono 

logo lhe derrubava com o calor do novo remédio. Na sala ao 

lado da sua porta, não demorou muito para o seu che fe logo 

lhe dar um novo crachá: Doida! Perturbada! Se todos  do seu 

setor recebiam um agrado promocional ela não recebi a. E 

assim Marylin foi definhando, e a marcha na sua rot ação 

ficou mais fúnebre; emagreceu, perdeu cabelo. Foi p ara casa 

e pediu licença ao INSS, mas não se esqueceu de den unciar 

no seu trabalho o assédio que havia sofrido. Assim como não 

esquece até hoje, no corpo, quando pensa na possibi lidade 

de voltar a trabalhar. 
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Abertura 

 

 

São onze horas, vejo o tempo no meu celular, sento à mesa 

redonda na sala dos profissionais no CAPS. Eu e Dor oty 

abrimos o armário destinado ao bazar. Um sapato alt o, 

pequeno, vermelho rubi e de acrílico transparente é  o 

chaveiro da chave que abre o cadeado. Retiramos o e nvelope 

pardo do armário, o que guarda vários pequenos enve lopes 

com o dinheiro. Pego a calculadora e ela o gordo ca derno 

que registra as vendas.  

Enquanto isso se pode observar pela janela da sala na qual 

estou e que dá para dentro do CAPS os vários partic ipantes-

pacientes do Bazar. Eles carregam araras, caixas co m VHS, 

caixas de sapatos, estantes de ferro, cadeiras, mes as e 

macas para montar o Bazar. 

Eu ajudo Doroty a contar as moedas e o dinheiro que  vem do 

envelope do Bazar, e que irá servir de troco naquel a terça 

feira. Cédulas de menor valor e uns círculos de met al num 

porta moedas. Colocamos tudo em uma gaveta branca, móvel, 

que no seu interior é subdividida em vários compart imentos. 

Há certas funções fixas no Bazar e uma tentativa de  um 

esboço: o de fazer as cadeiras rodarem, crachás, fu nções 

que se penduram nos corpos fixos. Fazer as funções rodarem 

é uma ideia que me percorre como necessária, mas nu nca veio 

como insistência para ser exercida. Apesar de algum as vezes 

sugerida nunca se mostrou persistente ao ponto de s e fazer. 

A única função que rodava era a de gerência. Em cad a final 

de mês era sugerida uma dupla de gerentes, os quais  iam 

ajudar a manter organizado o funcionamento o Bazar.  
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Estoque 

 

 

De início ficou até em dúvida se deveria trabalhar no 

Bazar, pois um lugar para vender roupas não seria u m lugar 

para homens trabalharem, segundo ele. Mas Fernando foi 

mesmo assim e ajudou o bazar a se organizar...  

E depois de tudo montado, as coisas como ficam? Com o 

funciona o bazar das terças? A Katia, de passos cur tos, 

senta-se logo após uma divisória de vidro do corred or do 

Bazar. Senta-se em um sofá de dois lugares em frent e à mesa 

do caixa, de óculos e cabelos enrolados. Ela, a Kat ia, foi 

sempre uma das mais presentes do Bazar. A seu lado,  

geralmente o lado direito, senta-se Sofia, moça de óculos e 

poucas palavras e expressões. 

Nessa mesa, se tu observares bem, no canto próximo à 

beirada, fica uma cesta com vários sabonetes, que s ão 

feitos no próprio CAPS. O caixa do Bazar é uma mesa  sempre 

ocupada, um Ponto de Encontro, é por lá que algumas  

perguntas surgem no decorrer das horas que passam n a terça. 

Às 13h00min: “E aí, está vendendo?”. 13h45minh: “Qu anto já 

deu?”. 

Nos primeiros anos do Bazar era mais frequente ver Katia e 

Sofia. Mas também havia a Maysa que, por já ter tra balhado 

em banco, lidava com essa função da maneira mais na tural. 

De dois anos para cá Carla e Mauricio foram também se 

aproximando. Mauricio era uma pessoa que sempre per guntava 

mais de uma vez, para todos os da equipe fixa, se a quele 

era o dia do pagamento, mesmo já sabendo que era. O u senão 

perguntava: “Hoje vai acabar mais cedo?” Na repetiç ão 

destas perguntas, Mauricio afirmava e firmava o seu  lugar 
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de trabalhador, seu lugar de assalariado, mesmo gan hando 

pouco. É que, para ele, esse era um lugar que poder ia ter 

sido, pois chegara a entrar na universidade e estev e bem 

próximo de constituir este lugar. Ele falava de um 

apartamento imaginário, o qual dividiria com sua es posa, e 

de um estabelecimento no qual atenderia muitos clie ntes. 

Mauricio às vezes comentava sobre a sua carreira, a quela 

que jamais existira. Falava da Universidade que pod eria ter 

concluído. Sentia-se orgulho no modo como falava de sse 

“quase”. 

É provável que você cruze também com Erick, Bob e C hico 

pelo Bazar. Eles ficam de passagem entre o sofá e a  porta 

de entrada, ou em um canto próximo a uma arvore na calçada 

que fica de frente para o Bazar, panfletando, chama ndo as 

pessoas para entrarem. 

Mas se tu entrares um pouco mais, ultrapassar a últ ima 

porta, logo após a estante de sapatos e a janela – cujas 

grades estão enlaçadas por cintos, gravatas e colar es-, tu 

encontrarás a copa, com uma janela que dá para um b alcão 

sempre frequentado pelos trabalhadores do Bazar par a colher 

um pequeno copo de café já doce. Olhando mais à esq uerda, 

tu irás encontrar as mesas do refeitório e, por ali , verás 

algumas roupas sobrepostas, desempilhadas, algumas caixas e 

uma moça a separar as roupas. É a Malu, que quase s empre 

fica nos bastidores do Bazar, realizando um trabalh o sempre 

presente: o de colocar preços e separar as novas 

mercadorias que chegam. Constante nesse fazer, às v ezes 

acompanhada por Carla, outras vezes sozinha. Alguma s vezes 

veste a roupa do desânimo, já declarou em algumas r euniões 

mensais do Bazar que se vê só nesta tarefa e que mu ito do 

que é guardado no estoque é colocado ali de qualque r 

maneira, sem cuidado, amontoado. 
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O Bazar também funciona na sala de convivência / 

conveniência, que fica logo após a mesa do caixa; é  só tu 

entrares lá e verás que alguns mergulham no sono; u ma 

espécie de sala-intervalo. Erick, Bob e Chico são a lguns de 

seus frequentadores. Malu também, e também Lana que  

trabalha no Bazar, mas só nos momentos de abertura e 

encerramento. 

Se ao abrir do Bazar temos que retirar todas as mer cadorias 

do estoque e levar para o primeiro corredor, o mesm o tem 

que ser feito no final. O caixa é fechado, a conta 

conferida. As araras voltam ao estoque e a mesa do caixa 

para uma das salas de reunião. 11 horas é quando o Bazar se 

inicia; momento em que ele começa a ser montado. 15  horas e 

30 minutos é quando ele é desmontado. Neste momento , ele 

vira resultado. Mas será mesmo que ele vira resulta do ao 

tornar-se cédulas de Reais? Será essa a sua função?  Dar 

algum dinheiro para quem nem sabe direito se irá tr abalhar 

um dia fora do CAPS? Muitos nem imaginam que um dia  isso 

possa ocorrer. De fato, o mais provável é que jamai s 

ocorrerá.  
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Logo na primeira sala, no hall, sentada na primeira poltrona, seus 

olhos fixos e escuros me chamavam. E as mãos de menina 

seguravam uma bolsa que guardava um cachecol cinza. “André, 

olha o que eu fiz. André compra! Pode pagar outro dia”, ela dizia.  

Se eu tinha um relógio que me fazia correr dela eu dizia que depois 

eu veria. Mas logo na outra sala, em outro momento, lá estava ela. 

Com olhos lumiados e rosto de pouca expressão me aguardando pra 

se mostrar na mercadoria. Uns diziam que nem era ela que fazia, 

mas sua mãe.  

Mas o que fazer diante de uma tal solicitação, corriqueira e 

semanal? Se antes desse movimento sua vestimenta era o 

afastamento, esse movimento de aproximação já seguia em outra 

direção. Mesmo que fosse supostamente apenas para captar 

dinheiro, na verdade algo mais ela pedia em sua insistente 

pergunta: “Você vai comprar minha mercadoria?” Quando a 

escutava, um pensamento vinha a minha mente: “Será que ela vai 

comprar minha mercadoria? A mercadoria do CAPS?” 

Muitas vezes eu lhe dava a opção de colocar o seu produto a venda 

no Bazar, mas ela retrucava que não queria pagar a parte que o 

Bazar pedia – parte que simulava um ‘imposto’, um custo a ser pago 

por qualquer loja neurótica. Mas Chica também já tinha um público 

alvo e não eram os clientes do Bazar, eram os profissionais, 

estudantes, residentes e estagiários do CAPS. Então porque insistir 

para ela se colocar no Bazar? 
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E minha atitude como fica, compro? E se o produto d e Chica 

era bonito, comprar pela sua beleza? Comprar por pe na? Ou 

pela insistência de Chica? O ato de comprar. Seria essa uma 

atitude clínica? 

O burburinho de Chica acabou se mixando com o som d e 

muitos, as questões de toda espécie que circulavam pelo 

CAPS. Todos recebiam igualmente o clamor de Chica, que se 

misturava a outras sons/vetores de seu cotidiano. E m mim, 

este clamor mistura-se com outras questões insisten tes 

mobilizadas por diferentes aspectos daquela experiê ncia: 

O trabalho como valor inquestionável, o Bazar, o co nsumo, a 

inutilidade, a margem..., o avesso. Exclamavam tamb ém por 

ali as diferenças de classe e sua perversa relação que, 

atualiza-se na distribuição hierárquica dos lugares  na 

instituição: terapeuta-paciente, patrão-empregado, normal-

doido. 
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O trabalho fora 

do Bazar (I I) 
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“Se não houver dor eu estranho.” Já é constante o t umulto 

da dor no corpo dela. De tão constante virou música  

cotidiana, nas articulações, no braço e nos dedos. 

Mas faz um pouco mais de um ano que ela me dizia co m os 

olhos quase fechando como que para suportar a dor. GozAr! 

Era uma dor que a fazia lagrimar. O seu relato não tinha a 

mesma intensidade que o ocorrido dias antes, mas su a 

expressão transbordava alívio. 

O toque naquelas sessões de fisioterapia a penetrav am nas 

tramas dos músculos, cartilagens, ossos, veias. Ela  dizia 

de uma aproximação, de uma relação de corpo a corpo  naquela 

maca com os exercícios de fisioterapia. 

Ao longo dos quatro anos que a acompanho e dos sete  anos 

que está separada do marido, ela só teve algumas pa queras, 

um namoro que ela logo descartou, dizendo não ver m ais 

possibilidade em dividir uma casa com alguém.  

Ela, com 55 anos, natural do interior do Ceará, mor ava no 

sudeste do país há mais de trinta anos. Veio atravé s de uma 

exclamação, uma ordem externa. Sua irmã alimentava o desejo 

pelo sudeste, disse então para a irmã mais nova que  fosse 

antes dela. Ela veio mesmo sem vontade. Instalou-se  

primeiro no Rio de Janeiro com muito agrado. Mas te ve que 

vir a São Paulo passar algum tempo para ajudar a ir mã. 

Ficou. A irmã – que, segundo ela, sempre teve mais 

autoridade sobre ela do que sua própria mãe – assim  

ordenou.  

Mas aonde foram morar os desejos de Das Dores, seus  

sentimentos, suas sensações, seus sonhos? Ela amarr ou 

ataduras no braço para contê-los, era o que fazia q uando se 

via obrigada a trabalhar. Desde a infância no inter ior do 

Brasil sua irmã mais velha lhe direcionava funções e Das 

Dores estava sempre na prontidão. 
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O ex-marido de início não queria que ela trabalhass e, mas 

mesmo assim ela foi trabalhar quando percebeu que s eu 

vínculo com o esposo estava terminando. Passava a f erro 

como ninguém; segundo ela, passava tão bem que até uma 

outra companheira de ferro foi remanejada para outr o setor. 

Das Dores bastava para a tarefa, era uma perfeita m áquina 

de passar. 

Às vistas da encarregada, Das Dores era inquebrável , pois 

queria a produção. Das Dores não podia trocar o óle o de 

suas articulações, nem perceber que já enferrujavam . O 

corpo-máquina dava sinal. Mas ela enlaçava as dores  com 

ataduras e seguia adiante. 

 

Uma dor. 

Os olhos dela desabavam no branco do teto do seu qu arto, 

repleta de impossível num beco sem saída.  

Das Dores se amarrou por mais de uma vez, era urgen te a 

encomenda das pilhas de roupa para passar. E por ma is que 

pedisse a encarregada: “Posso ir ao médico? Tenho d ores”, 

recebia como resposta um “ Não”  com a urgência de sua 

função.  

E por mais que já tivesse muitos nós de contenção n o braço, 

Das Dores viu os seus membros pifarem. Foi ao médic o e dele 

recebeu o imediato afastamento do trabalho. 

Das Dores sustentava o seu filho sozinha. Ajudava a  criar 

os sobrinhos da irmã. E trabalhava como única passa deira de 

uma importante firma de roupas do Brasil. Das Dores  se 

preenchia do realizar dentro do fazer, dos seus afa zeres, 

se virava, mal piscava, trabalhava. 
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Das Dores, no de repente dos limites do corpo físic o, viu-

se sem chão. Viu-se só, sem a ajuda da irmã e sem o  fazer 

com o suor do corpo. Afundou-se em depressão e pouc o saia 

de seu quarto. 

Duas Dores... 

Vesti-me em um crachá, subi uma rampa, dobrei algun s 

corredores. E lá foi o André no setor, no dia em qu e os 

residentes atendiam pacientes com fibromialgia. Ped i 

permissão e disse o porquê de estar ali.  

Por quê? “Olá, o meu nome é André, sou psicólogo. D o grupo 

de psicoterapia da professora Norma, nós atendemos pessoas 

com fibromialgia. Estamos com vagas (Pensei: Eu pre ciso de 

um paciente!)”. Deram-me assim a possibilidade de c onvidar 

os pacientes da sala de espera e até mesmo de uma s ala de 

consulta. E foi em uma sala de consulta que encontr ei Das 

Dores que com um sorriso pequeno me passou o seu nú mero de 

telefone para marcar um possível atendimento.  

Três dores... 

Entre as quatro paredes, duas poltronas e um divã. Sala 

laranja, sala marrom, sala amarela, uma delas no ce ntro 

clínico de psicoterapia da UNIFESP. Já se passaram quatro 

anos, uma vez por semana, quatro sessões de psicote rapia 

por mês. Já até reaprendi, com ela, como olhar as m inhas 

dores no corpo de outra forma, com mais resistência . Tive 

que tomar muito café. É que as modulações de afeto nos 

dizeres dela eram, quase sempre, ausentes. E todo s eu 

relato soava a meus ouvidos como uma história de um  

terceiro que não estava ali. Das Dores não particip ava nem 

da sua própria história, a qual me contava como que  ausente 

de si mesma. 
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No tic-tac do tempo, Das Dores foi se dando conta d a 

submissão que a fazia presa à sua irmã, a qual semp re a via 

como alguém que devia lhe servir. Percebeu assim a 

submissão que a prendia ao trabalho ao ponto de per der a 

noção de seu próprio corpo em seus limites. Percebe u também 

que ganhava menos do que corresponderia a sua funçã o, a 

qual desempenhava com muito suor e dores. 

Das Dores foi à associação dos costureiros e conseg uiu 

advogado. Costurava São Paulo, mesmo sem braços tri pulava 

ônibus lotado, sentava em filas de hospital público , 

esperava seis meses para ser atendida. Ela pôs em p alavras 

seus incômodos diante da irmã, diante da firma em q ue 

trabalhava, mostrou as marcas nos seus braços, radi ografou 

um rompimento de tendão. 

Quatro dores... 

Das Dores pouco diz das suas dores, mas quando diz,  fala 

que estranha se não estiver doendo. E que pensou qu e ia 

ficar curada com o novo tratamento de fisioterapia.  Voltou 

a trabalhar, não pela cura, ou por uma remissão tot al do 

que sentia. O INSS suspendeu a sua licença saúde. S endo 

assim, Das Dores voltou para a firma. Levou peças p ara 

outros setores, fez reparos cortando pequenos fiapo s, usou 

pela primeira vez uma overlock . Agora ela olha para sua dor 

e consegue dizer: “até por aqui consigo”, ou “por h oje já 

não consigo mais”. Às vezes vai ao banheiro e lá de scansa 

dos que a podem julgar. 

Das Dores enfrentou alguns desdéns, algumas descren ças de 

que poderia estar realmente doente. Mas ela retruco u, 

reclamou, não se deixou invadir.  

Algumas vezes ela vai ao limite, por já estar cient e de que 

depende da fisioterapia, além dos remédios que já t oma para 

diabete, colesterol, dores e gastrite crônica. E qu ando 
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pergunto se ela quer parar de trabalhar, pois logo chegará 

a aposentadoria pelo INSS, Das Dores reconhece que o fazer 

lhe satisfaz, que estar com outras pessoas em um tr abalho 

lhe dá vida, lhe traz sentido. 

Fazer, fazer sem ter por que. Fazer. E lá vem ela f alar, 

falar, fala dos outros e o diz com alguns graus de 

distância. E eu por aqui, em que grau de distância me 

coloco? E quando esse texto acabar, o que vou fazer ? Sou o 

que faço? 
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Duas gotas de motivação + três gotas de organização  

 + cinco gotas de iniciativa 

 

Em uma tarde de terça estou andando (quase tropeçan do) 

pelos fundos do CAPS, quando uma das profissionais,  mais 

próxima do dia-a-dia do CAPS, me clama ao Estoque. 

“Sabe Próspero, vê essa caixa aqui, tem esses objet os bons, 

que estão separados desde o natal e eles nem mexem.  Eu não 

sei o que fazer; você que é especialista nisso. Eu falei 

algumas vezes, mas eles nem vem por aqui, nem se le mbram. 

Nessa caixa estão as bijuterias, a Carla e a Malu a té se 

dispuseram a separar e arrumar, mas nada. A Malu at é que é 

presente, mas para fazer sozinha ela se desanima.” 

Escutei assistindo a sobrecarga amontoada em cima d a pia. 

Vendo objetos de valor escondidos em uma caixa. E, com 

algumas tantas pulgas pelo meu cérebro, já desalinh ado, 

desmotivado, concordei. Ensaiei e disse com poucas palavras 

que já vi muitas tentativas, principalmente nas ass embleias 

do Bazar, aquelas que ocorrem uma vez por mês. Tent ativas 

de insuflar a organização que resultavam em falas q ue se 

prometiam nas terças-feiras do mês seguinte, ver no vas 

araras, de organizar o estoque, de panfletar com ma is 

fôlego. E a esperança, com nuvens de utopia e sonho s, 

sobrevoava, mesmo que escondida, numa possibilidade  de 

autogestão. Tornar-se-iam todos neuróticos. 

Essas tentativas foram muitas vezes acompanhadas co rpo a 

corpo seja com a Madre ou Próspero ou Doroty ou Vio leta ao 

lado deles, no vai e vem das roupas, no ir e vir da s caixas 

do estoque para as mesas. Ou com o chamar a atenção  de 

Doroty para uma boa apresentação dos produtos. “Olh a, a 

roupa caiu no chão! É importante estar bem colocada  para se 



 
71 

poder vender”. E mesmo com uma fala paciente e expe riente 

sua voz era escutada apenas por algumas terças, e a  

organização, ajudada pela Madre, também só durava p oucos 

meses, pois a maré do dia-a-dia já punha tudo novam ente 

para fora do lugar, em um redemoinho que não aderia  ao ato 

de trabalhar em um Bazar, ao ato feito do mercado 

cotidiano. 

Depois da conversa nos fundos do CAPS, caminhei com  o meu 

desânimo debaixo do braço. E lembrei-me de todas as  

tentativas, dos ânimos de Doroty, de Santiago e de Violeta, 

os ânimos do início. Pensei qual seria a minha funç ão ali, 

grilo questionador que sempre acompanhou os meus tr ês anos 

por lá, sempre próximo à timidez. Sendo assim, reso lvi 

receitar para mim e para o Bazar, duas gotas de motivação, 

três gotas de organização, cinco gotas de iniciativ a, 

alguns desenhos e um negativo de Família.  
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Notas de Viagem (II) 

Negativos 
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Um pedaço de papel plástico. Fumê translúcido, tom de coca-cola ou de 

guaraná. Negativos do tamanho de um cartão de crédito. Todos guardados 

dentro de uma pequena caixa de plástico, antiga, das meias Titan. 

Segurando esse pedaço com uma mão, contra a luz, escorriam dele os reflexos 

de décadas atrás. O mesmo-outro lugar no qual eu nasci. 

Todos são pares, uma senhora de óculos, um senhor de terno e chapéu. Outros 

de terno, quase sempre. Meninos e algumas meninas de laço. No Brasil ou em 

outros lugares que falem português, em outro hemisfério, em lugares mais 

secos. 

Eles iam em comboio para verem veículos voarem. Tiravam retrato em frente 

da basílica, de seu carro, de sua casa. E aquela menina anjinho indo para o 

Círio. Minha tia. Meu pai de mãos no rosto. 

E com um soluço achei esquecidos no scanner alguns pedaços de uma época 

que não vivi. Colei com ataduras de papéis pré-desenhados dos formulários das 

prescrições, de pedidos de intercosulta, de exames hospitalares.  
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Fechamento 
 

 

Na sala dos profissionais há uma mesa redonda posta  no 

meio. Tu vais encontrar logo ao abrir a porta. 

A mesa pode ser um refúgio, um lugar em que se pede m 

soluções, prescrições, mesa de conversas descontraí das ou 

não entre profissionais ou entre os profissionais e  os 

usuários.  

É naquela superfície redonda que também se soma a 

frequência das terças, o lucro das terças, os 10% d o CAPS, 

os 10% da manutenção do Bazar, e os 80% que são 

distribuídos para os trabalhadores do Bazar de acor do com a 

frequência do mês.  

É na ultima terça do mês que chega o caixa, a gavet a 

branca, o caderno de anotação das mercadorias vendi das, o 

ponto da frequência em um papel sulfite. No dia de 

pagamento me reúno com Violeta e Doroty e fazemos j untos a 

contagem, cada um conta e reconta uma parte. 

Os olhos são muitos para a reunião da contagem do d inheiro 

na sala dos profissionais. A mesa está montada e lá  se diz 

quem ganha, quanto ganha; alguns trabalhadores do B azar, 

ansiosos, esperam, tomam café, chocolate e pão com manteiga 

no refeitório do CAPS. Esperam para serem chamados um a um, 

alguns olham pela janela daquela sala, discretament e. Às 

vezes entram na sala, mas logo saem, ou então se se ntam, 

mas podem atrapalhar a concentração do contar, mult iplicar, 

dividir para falar de outros assuntos ou para comen tar 

alguma intercorrência nas assinaturas do ponto. 

Sobre a divisão: a maneira como o dinheiro irá enco ntrar 

seu rumo. Existe os 10% do CAPS, que simularia uma espécie 
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de pagamento de taxa pelo uso do espaço. Os 10% par a o 

Bazar é para mantê-lo no fazer de panfletos, nas co mpras 

das novas araras, novas caixas ou outra eventualida de. Essa 

forma de distribuir o dinheiro foi colocada em uma 

assembleia para todos no Bazar. Assim como a ideia de que 

eles poderiam receber algo por seu trabalho. 

Sobre a ocupação da mesa: alguns trabalhadores do B azar 

foram convidados mais diretamente, como a Maysa que  já 

havia trabalhado em uma instituição financeira e Mi ke que 

era o ‘gênio’ da sua família. Sempre se deixou em a berto 

aos outros participantes, a possibilidade de partic ipar na 

contagem, caso houvesse interesse. Mas o corriqueir o foi 

sempre vê-los na porta à espera da hora do pagament o. Mas 

pagar para que? 

O fato é que muitos grupos no CAPS são organizados pelos 

profissionais. Seria difícil imaginar que eles, os 

usuários, tomariam essa postura de querer ‘assumir’  a sala 

dos profissionais para contar o ponto e o dinheiro do Bazar 

no contexto de uma relação já tão codificada no int erior de 

uma instituição de saúde. Isso impregnava o próprio  nome 

daquele espaço: Sala dos Profissionais. Como adentr ar nesta 

sala, habitando esta borda entre, de um lado, seu e statuto 

de psiquiatrizado que sela seu destino de exclusão do 

mercado e, de outro, o desejo de profissionalizar-s e. 

Desejo de quem? Seu? Nosso? O bazar sustentaria de fato a 

possibilidade de uma profissionalização real ou ali mentava 

apenas uma cena imaginária que fazia desaparecer, u ma vez 

por semana, a dor da incontornável exclusão?  

A remuneração vem como uma forma de torná-los prota gonistas 

responsáveis pelo que produzem, uma forma de perceb erem que 

os valores numéricos podem mudar pela maneira como se 

dedicam ao trabalho, seja na apresentação do produt o ou no 

capricho em chamar novos clientes para entrar no Ba zar. 
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Na primeira terça de cada mês, de todo o mês, há as  

assembleias. E mesmo uma vez por mês, alguns faltav am 

constantemente. Para enfrentar esta situação, foi s urgindo 

a ideia durante as próprias assembleias de estabele cer um 

número limite de faltas por mês e o usuário que ati ngisse 

esse limite, poderia ser suspenso do Bazar.  

As tais terças são o momento de pensar o Bazar 

coletivamente. Nessas reuniões alguns temas repetia m-se 

exaustivamente. A tutela tinha que ser constante: e ra 

preciso que algum profissional do CAPS sempre estiv esse por 

ali, caminhando ao lado do fazer-Bazar.  

O colocar, o expor, pedia uma proximidade: por nas estantes 

das calças compridas, dispor o sabonete sobre a mes a, 

próximo ao caixa, e assim por diante. Sem esta vigi lância 

constante, os fios despenteariam, as roupas arrasta r-se-iam 

pelo chão, os objetos conversariam desordeiramente,  um 

acima do outro, alguns do avesso, outros desconjunt ados. O 

acompanhamento na hora de abrir o Bazar, às 11h30, na 

retirada das mercadorias do estoque, no puxar das a raras, 

das estantes para os sapatos, das caixas de bijuter ias e 

objetos. O acompanhamento seria de fato necessário?  De onde 

vinha esta demanda? E a “Extrovertida” só ficava ol hando 

para o Bazar, do outro lado da rua, comparando-se 

discretamente. 

O que se solicitava, no avesso invisível daquele 

acompanhamento? O que aconteceria sem ele? Que 

acompanhamento eu poderia de fato dar? O que podiam  

oferecer os outros profissionais? Minha função no C APS, ali 

se questionava ruidosamente. 

O Bazar durava cinco horas as terças, um tic-tac qu e pedia 

os olhos dos profissionais. Muitas vezes alguns 

profissionais estiveram bem próximos, mas logo, log o, tudo 
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se perdia, desfazia. Era preciso ensinar constantem ente, 

repetir e repetir uma mesma fala nas assembleias, m uitas 

vezes sobre o mesmo assunto. Seja sobre como arruma r um 

logo  para uma camiseta do Bazar ou tirar cópias do 

panfleto, que um ou dois trabalhadores se compromet iam a 

fazer, mas no decorrer do mês logo esqueciam, e a t arefa 

novamente deixava de ser feita. 

Desvios das linhas normativas do Bazar sempre houve  ao 

longo destes três anos. Gestos não exemplares que n os 

permitem perceber o real envolvimento que os Bobs, Malus, 

Ericks e tantos outros tinham com o “trabalho”. Per ceber os 

calos ao redor do dedo e ver que o redemoinho que s e faz em 

cabeças outras, são outros, mas também são moinhos como os 

meus, o que nos tornam mais iguais do que supomos ( ou 

gostaríamos?). 
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I   

Olá,  

 

Sabes, antes mesmo de eu me aproximar do computador  já 

andava a pensar na Selda e na história da anti-psiq uiatria. 

Matutava comigo em como apresentá-la para ti, leito r. 

O trabalho de Selda nesse artigo e o meu trabalho d entro de 

um CAPS, a própria concepção da instituição CAPS, s ua 

criação, são práticas que nascem no movimento da re forma 

psiquiátrica. Por aqui, não vou aprofundar-me nas á guas de 

sua historicidade, mas apenas navegar nas ondas que  sou 

levado a enfrentar no aqui e agora desta experiênci a. 

Vou começar compondo com Selda (Engelman), mais 

precisamente com os dois artigos que ela traçou par a o 

livro Rizoma da Reforma Psiquiátrica - e que aprofundou no 

livro  Loucura e Trabalho.  Por lá, ela coloca que o homem 

sem o econômico fica nu, sem casco, sem os adereços  do 

consumo pregados nos comerciais. Esse homem não exi ste, 

pois está à margem, invisível: é como se fosse um n ão 

humano. Mendigos, loucos e meninos de ruas vagueiam  sem 

lugar. Eles moram debaixo de um viaduto, na esquina  daquela 

rua já por algum tempo. Mas será que estes seres ex istem 

para o transeunte que passa em um dirigível, solitá rio?  

Existem outros mundos fora o nosso? Outros mundos 

possíveis, fora aquele em que vivemos no dia-a-dia?  Existe? 

– eu me pergunto e te pergunto. O mundo do outro, a quele 

que sempre vislumbro com algumas lentes já gastas d o 

conhecido e que me impedem de vê-lo com os olhos 

(d)espertos. São como rótulos que vestem nossos olh os e 

quase sempre passam despercebidos por nós mesmos. S ão pré-

conceitos: pré-juízos e pré-munições impregnando o branco 

de nossas letras desde seus primeiros esboços na ca rtilha 
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da escola maternal. A Eva vê a uva em Belém do Pará : o que 

estaria a uva fazendo em Belém do Pará? Mas é prefe rível um 

uniforme a conduzir meus gestos a ter que lidar tod o dia 

com o desconhecido, admitir que pouco sei e ter que  

inventar com que roupa eu vou ao samba que a socied ade me 

convidou. Mas decorar a enciclopédia Britânica em n ada irá 

alimentar minha vida, a não ser que eu queira vence r um 

programa de auditório.  

Selda, de carona com Negri e Hardt (2000), arremeda  que é 

preciso um novo corpo social. Alguém/algo que não d iga que 

o trabalho do camelô é uma recusa ao trabalho e que  o 

artesão na praça é um desocupado. Eu me pergunto e arremedo 

junto a eles: será que pré-escolhemos a camisa que vamos 

vestir ao nascer e aquela que nos coube ao virar aq uela 

esquina? O que nos cabe sustentar é “um novo modo d e 

trabalho, um novo modo de vida, um movimento consti tuinte, 

em perpétuo processo de criação.” (Guattari apud En gelman, 

2006). 

É na minoração, com as minorias, que o inusitado pr oduz o 

diferente e reinventa o constituído. “O devir minor itário 

de um povo não é a reprodução de regras, mas a inve nção 

sempre de um novo, não é a oposição ao estado...” ( Deleuze 

apud Engelman, 2006). 

O exercício de minoração é uma mutação em constante  

processo. O estranho atravessa o conhecido, o insti tuído, e 

os agita. Aquele estranho que éramos antes de ter u m nome, 

ou acreditar nele como um “eu”, que continua a nos habitar 

imperceptivelmente todos os dias, aquele no qual se mpre 

mergulhamos todas as noites. 

Dizer do trabalho é falar de um modo de relacioname nto. 

Formas, entremeios e salivas trocadas entre humanos . Mas 

porque eu perdi o costume de me perguntar sobre o t rabalho 
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e suas formas? Por que os considero imutáveis, como  se 

fosse por demais óbvio, sendo assim a única forma d e 

trabalho, essa, a já dada, pregada pelos meios de 

comunicação, e que moldam o desejo pelo carro do an o e 

outros dogmas? Relacionamo-nos pelas formas do trab alho e 

esquecemos o que mais há aquém e além delas. Confun do-me 

com a máscara do psicólogo, do Dr. que trabalha em um CAPS. 

Penso que sou o meu uniforme e ele é a minha pele p or trás 

do tecido. Mas às vezes cola. A superbonder  do costume me 

atrapalha no espelho. 

Fala Doroty! No caminhar de três anos, o trem vacil a e por 

muitas vezes freia, ou perde a velocidade. O dia-di a da 

terça torna as ocorrências previsíveis e o esforço que 

apontava desejoso para um mar prenhe de verdes card umes e 

uma praia denominada autogestão perde o gás e se pe rgunta: 

essa praia e esse cardume existem? 

Fala Doroty! Eu, atribulado com os prazos de minha ‘diz-

certa-ação’, com o trem quase a parar pelo CAPS e, no mesmo 

momento, percebo Doroty já perdendo a velocidade pe la 

estrada do Bazar Ponto de Encontro. As promessas na s 

assembleias: a de fazer um logo  para o Bazar; a de 

distribuir panfletos com mais afinco; a de arrumar o 

estoque. Se não fossem plantadas/lembradas por algu m membro 

da equipe fixa não vingavam, não davam pé. 

O modelo de um funcionamento capitalista, uma organ ização 

de uma loja de shopping persistia, em mim e em Doro ty, que 

já havia trabalhado numa delas. Atravessa por aí ta mbém o 

ideal da autogestão plantado pelas cooperativas que  

desembocaram na economia solidária. Essa que nos 

aproximara, nos anos iniciais, de um Bazar que se i nstala 

em um centro de saúde. 



 
91 

Fala Doroty! E ela falou do seu cansaço, das 

impossibilidades, principalmente do pouco interesse  dos 

participantes em trabalhar no Bazar de forma mais 

construtiva, que pensasse no produto, no seu armaze namento, 

na sua apresentação. Que considerasse importante a atenção 

ao cliente que entra no Bazar, assim como também ao  chamá-

lo na porta. Deveria ter um tempo máximo de repouso  e o 

gerente do mês deveria ser responsável pelo bom 

funcionamento do Bazar. 

Mas eles não tinham a cartilha e muitos nunca havia m 

trabalhado no tablado do mundo. Os participantes se m 

cartilha teciam aquele grupo não como oportunidade única na 

qual eles poderiam por as mãos na massa e ganhar co m o 

fruto de seu trabalho. Agora me percorre a sensação  de que 

eles sempre perceberam o Bazar como mais um dos gru pos do 

CAPS. No início, muitos deles estranharam a possibi lidade 

de ganhar no Bazar. Um bazar não tão protegido? “Ho je é o 

dia do pagamento?”, me pergunta um deles mais uma v ez. 

 

◊ 

 

II  

Arábiasss do Interiorrrr 

 

Quinta-feira, dia 28 de junho; 

Terça feira, dia 03 de julho. 

 

Olá,  
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Nesse intervalo o que fui. Uma preguiça me tomou? S eria ela 

fruto de quê? Do supremo tribunal federal do ego ou  das 

mudanças descarregadas em uma Kombi?  

Oco? Menino, oco! – grita o tribunal. 

Foste abandonado... ahahaha! Tua casa vazia ecoa o desafeto 

escondido no até mais da simpatia – grita a Kombi. 

Não fiz nada. Reforço o fracasso que pus em meu cra chá. 

Três anos de brancas nuvens e agora te arrependes d e nem 

ter feito delas massa de modelar. Perdeu, playboy. 

Diante da porta do encontro, brincas de escrever pa ra 

distrair a bronca. De que adiante aprumar as palavr as se 

vou ter sempre o arranhão da caneta na memória quei mada. 

(?) 

Naquela reunião via sempre nos negros dos vários ol hos a 

agulhada da reprovação. E antes de me lançarem uma tarja, 

já me vestia com a listra preta da boca aos olhos. 

Prevenção? Paranoia? 

Na imobilidade me despi da culpa e me vesti de cova rdia.  

Reclamo no hoje. Pois tomei duas colheres de sopa d e 

Reclamól, para justificar toda a minha injúria infa nte. E 

para esquecer que o antes e o durante da despedida me 

abobalharam.  

Afinal, também me perco enquanto ela não vinha. Per di o 

juízo, rasguei o calendário, amontoei tarefas.  

Quero poder aceitar o desatino, convidar o calendár io para 

tomar um café e fumar um baseado (em fatos reais). 

Tu me permites? 
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Abs, 

Felício 

 

◊ 

 

Outro dia 

Falava das Arábias do Interior. Tu podes talvez ach ar que 

não há nada aqui de interessante. É porque não perc ebestes 

a tenda armada, sequer vistes os rastros da caravan a. Era a 

Kombi. Então amplifiques tua escuta do desejo, porq ue 

quando alguém fala há sempre alguém que escuta. Não  

percebestes a tenda armada? São as palavras. Tendas  nômades 

reunidas num acampamento de uma noite. São tantas a s 

Arábias, e essa é somente uma delas, ou um modo del as. Há 

outras. Não vês todas as outras tendas e os milhare s de 

caravanas indo e vindo?  

 

◊ 

 

III  

Olá, 

Ontem eu estava no Bazar Ponto de Encontro. Se ele é um 

Ponto de Encontro, o que encontramos por lá?  

Há uma loja com o nome “Extrovertida”, em rosa choq ue, que 

vende roupas femininas a um bom preço, suas portas são 

largas e chamativas. No outro verso da “Extrovertid a” há o 

Bazar, um ponto que abre apenas as terças da semana  e não 
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todos os dias. Sem letras ‘exclamadas’ que lhe conv idem a 

consumir e a comprar. O ponto do Bazar não é de exc lamação. 

Talvez seja de interrogação, pois ele mora em uma p orta. 

Ela fica abaixo de uma placa que o situa dentro de um 

centro de atenção psicossocial.  

Mas o sol, ele há de nascer para todos?  

Se seguirmos em frente, tendo em mente o título em negrito 

que se põe mais adiante, em direção a uma livraria ou até 

mesmo a uma banca de revista, encontraremos alguns títulos 

similares em algumas prateleiras. As publicações qu e 

primeiro chamam a atenção são aquelas que nos indic am que o 

sucesso é para todos. A oportunidade seria promíscu a, 

passeando de mãos dadas com todas as classes. Basta  tu 

teres fé, pensar positivo, seguir essas ou aquelas leis que 

fulano de tal inventou. Essa é a estrada que te lev a a ter 

o carro do ano, aquela cobertura de frente para o m ar e o 

chalé em alguma montanha. Tu serás popular e, se de r sorte, 

terás até mesmo um programa na TV.  

(Ele me antecedeu, veio de outro país. Meu tio avô veio 

antes, mandou as boas novas para o velho continente  e ficou 

por aqui. Primeiro trabalhou em uma mercearia com o  título 

gravado na parede em alto relevo :  O Sol Nasce Para Todos. 

Décadas depois, foi surpreendido por uma autoridade  

brasileira do sul que, entrando em uma sala na Asso ciação 

Comercial do Pará, não encontrou nenhum brasileiro,  e falou 

estarrecido que não se sentia no Brasil.) 

Teclando palavras, com as vestes de trabalho, vamos  nos 

situar por aqui nessa prateleira e seus afins. E ne m 

precisamos ler, podemos ir pra a TV e seguir pelos canais 

abertos. O sucesso está para todos, estamos em uma 

sociedade livre, a da livre iniciativa. Podemos e d evemos 

vencer: é o que lemos na legenda dos filmes de Holl ywood.  
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A oportunidade nasce para todos. Lula era torneiro mecânico 

e se tornou presidente da República. Silvio Santos era 

camelô e hoje é um grande comunicador e empresário.  O que é 

vencer? O que pisca nos canais dos televisores. A m aior 

audiência ainda é do mesmo canal que formatou as ma ssas na 

ditadura. A concessão é pública e sublinha a liberd ade de 

imprensa negando a influência tendenciosa dos jorna is dos 

nobres horários.  

Por aqui, nessas páginas, vamos seguir de uniforme,  com 

crachá, currículo e carteira de trabalho. Opa! Esta mos na 

América Latina, não que isso também não seja comum em 

outros continentes. Mas para se trabalhar por aqui não 

precisamos de tanto, não que isso seja uma escolha.  Basta 

ter algumas mercadorias e uma bancada móvel ou apen as uma 

toalha e uma garganta para anunciar os produtos, ou  uma mão 

pedinte a esperar um sinal fechar na esquina. 

Aqui um camelô. Ali um bazar. 

No Ponto de Encontro, muitos objetos se encontram. 

Eletrodomésticos esquecidos, vídeos cassetes, telev isores, 

porta disquetes, máquinas de costura portátil. Tem de tudo: 

objetos variados chegam doados por transeuntes que passam 

em frente ao CAPS. 

♪Olha gente, aqui é o bazar, pode entrar. Tem meia c om 

chulé / Sapato furado de defunto do hospital / Olha  o 

bazar! Você pode entrar. ♫ ♪ - rap que Bob canta para 

chamar os que passam na frente do CAPS. 

Nos anos iniciais do Bazar, muitas mercadorias deit avam-se 

na maca. Chegavam por lá por já estarem em desuso, ou será 

que alguém se esqueceu de usá-las, ou engordou, ou viajou, 

ou até mesmo findou-se como canta Bob?  
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No Bazar Ponto de Encontro, os objetos pedem novos olhares, 

novas descobertas, novas funções, descaminhos. Pede m novos 

corpos. 

Certo dia, eu comentei a beleza de um casaco. Carla  me 

devolveu um sorriso e me disse que tinha comprado n o bazar 

e que tinha sido da mãe de algum colega seu lá. No mesmo 

dia me lembrei do sorriso de Carla, de meses atrás,  estava 

arrumando uma das estantes do bazar e descobriu um 

casaquinho preto e se reconheceu dentro dele. E fei to. 

Olha é Liquidação! É liquidação!  

É numa caixa, melhor dizendo, num cesto plástico pa ra 

roupas. Fica logo ali próximo da mesa do caixa. Tod as as 

peças por um real. No bazar todos são clientes já 

‘chegados’, basta chorar um pouco e lá vai um desco ntinho. 

Mas como lidamos com um Bazar “introvertido”? Algum as 

roupas, algumas peças, bandejas, bijuterias, muitas  vezes 

entram de férias, de recesso, se camuflam. Pedem ao s 

profissionais do Bazar para não serem levadas. Send o assim, 

se aconchegam no depósito do Ponto de Encontro. 

(continua na página 143) 
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Um homem catava pregos no chão. 

Sempre os encontrava deitados de comprido, 

ou de lado, 

ou de joelhos no chão. 

Nunca de ponta. 

Assim eles não furam mais – o homem pensava. 

Eles não exercem mais a função de pregar. 

São patrimônios inúteis da humanidade. 

Ganharam o privilégio do abandono. 

O homem passava o dia inteiro nessa função de catar 

pregos enferrujados. 

Acho que essa tarefa lhe dava algum estado. 

Estado de pessoas que se enfeitam a trapos. 

Catar coisas inúteis garante a soberania do Ser. 

Garante a soberania de Ser mais do que Ter. 

 
Manoel de Barros, O Catador 
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Caros Capianos, 

Agora, eu estou no estoque, sou as “coisas” sobrepo stas em 

uma pia-balcão. Virei novamente mercadoria, ganhei 

etiquetas removíveis. Eles, algumas vezes, uma vez por 

semana, me veem. Carregam-me em araras de metal cro mado ou 

preta de suspiros e balbucios. Eles falam de mim e me 

esquecem. Fui testemunha e vi a Evita Manequim que se 

vestiu de preto e perdeu perna e braço. Ficamos esc ondidas 

na última sala, de porta e janela fechada, no outro  extremo 

da entrada. Muitas vezes sou a caixa de sapato da 

prateleira, a última da cadeia alimentar, e por aqu i quase 

não circula ar. 

Não me deram espelho, por isso desconheço meu nome.  Quando 

avisto a porta da rua, fico por algumas horas desaj eitadas 

na esperança de ser levada. Sou fácil de me dar, é só pedir 

desconto que vou feliz. 

Abraços 

Coisas 

 

◊ 

Ele não é de ir por lá todos os dias da semana. Sua  

frequência se desarticula e sua fala é pouca perant e o 

tanto que ele diz mesmo sem falar.  

Ele é um catador. Retira objetos do abandono das ca lçadas. 

Nos cantos da inutilidade, na redoma do lixo, na sa rjeta do 

mato revolto. Garrafas verdes, papelão, retalhos de  

tecidos, barbante: no contorno do laço do José sobr evoa um 

zepelim no refeitório do CAPS. Quantos fios de imag inação 

ele expele no couro da ex-bola que encapa a sua cab eça.  
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Ele pôs uma esquadrilha para sobrevoar nas cabeças 

próximas, no teto do CAPS. Variadas em cores e tama nhos. 

Objetos que tomaram um nome próprio para si. 

Um ar frio de percurso devagar, em um leve assovio,  

alinhava em pé os pequenos pelos da orelha. E foi 

envolvendo alguns em uma nova música, como uma bati da 

ritmada em um compasso peculiar. 

José, da maneira que lhe cabia, ofereceu, sem repet ir a 

mesma faixa e refrão, algumas aeronaves aos da equi pe de 

profissionais. Era difícil escolher entre o balão e  o 

avião, ele escolheu um para mim. Alguns objetos já nascem 

com donos não pela sua utilidade, mas pela sua pare cença. 

Alma? 

É assim que se embutiu o espírito do Bazar, descont ínuo e 

fora do tempo dos shoppings. Similar a um mercadinh o, 

daqueles de família em cidades pequenas, ainda com 

paralelepípedos. Vai-se trabalhar desabotoado do ca sual, se 

assiste TV, costura-se, enquanto toma-se conta do c achorro 

da pracinha na fronte da lojinha. A fala fica muita s vezes 

escondida no tempo do sofá que não quer se por no s ol para 

clamar clientes na rua extrovertida. 

José não fez parte do Bazar. Às vezes eu o vejo com  uma 

pasta preta debaixo do braço com uns desenhos. Ele se diz 

de acordo com os meses, estações. Agora foram aeron aves, 

amanhã não sei. Surpresa. 

 

 

◊ 
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(continuando...) 

 

 

A informalidade, o cafezinho na copa, logo ali do l adinho 

do depósito. Ou a conversa sem fim, próximo à árvor e em 

frente ao Bazar. E Carla mais do que branca fica ao  lado do 

assédio de Dagoberto, que camufla suas investidas j á 

sabendo do olhar dos que trabalham com o(a) Dr(a) a ntes do 

seu nome. Ao contrário da jovial Bebel que fica com  um 

semi-sorriso, toda prosa, com o gentil assédio de B ob. 

É..., o Bazar também tem o seu ponto de sedução. De svelado. 

No Bazar também tem a prosa do fumódromo, a do não estar 

muito bem e de assim se evadir aos cuidados da Madr e ou dos 

outros profissionais. Aos meus também. Quantas veze s eu não 

me peguei a conversar seja no ponto do fumódromo, o u no 

ponto da sala dos sofás da conveniência, no ponto d o café, 

no ponto do estoque, no ponto de fronte ao bazar. 

Labiríntico, o Bazar se permeia, temperado em vária s 

camadas, portas, pontes, saídas de emergência, cala bouços, 

porões, praças. Relendo por aqui ao escrever, redes cubro e 

vejo que minha bússola mal percebia todos os nortes  que por 

aqui se desenham-escrevem. E quantos não irão surgi r – 

hein? – logo depois que eu colocar um ponto final a li, na 

última página. Haja mundo para tão pouco casco de b arco 

(rs). 

Abs, 

Felício 
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Julho de 2012 
 

 

Férias do Bazar 

É o mês de julho do ano de 2012, olho pela janela d o metrô 

que passa rápido até a estação Santa Cruz. Faz algu ns anos 

que passo pelas mesmas catracas.  

O trem do Ponto de Encontro está com pouca lenha e carvão, 

vai em movimento morno, quase frio, monótono em sua  

percussão. Doroty se levantou da cadeira e puxou o apito do 

trem, queria descer. 

O mês de julho é um pouco lento no CAPS, muitos 

profissionais saem de folga por alguns dias, nunca todos ao 

mesmo tempo, mas isto acaba dando para o CAPS um ou tro 

movimento. O bazar entrou em recesso por esse mês. 

O trem Ponto de Encontro começou bem, mais animado,  com 

apitos de ventura no início, estávamos no ano de 20 09. As 

cores se percebiam na voz que convidava as pessoas na rua 

para embarcar. Uma faixa chamava o Ponto de Encontr o, as 

duas portas do CAPS abertas e a Frida (Manequim) re cebia os 

clientes na porta.  

E eu, um dos tripulantes, caminhava por entre os va gões com 

cuidado e silencioso, pelas correspondências em tom  de 

alerta que recebia da minha cidade natal, Belém, pe las 

páginas em branco que me pediam preenchimento em um  início 

de pesquisa, pelo banco de colaborador na estação d o CAPS 

que me inibia. Muitos ‘pelos’, uma dissertação em 

solavancos. E o apito de Doroty chamou mais a atenç ão 

diante de um movimento que enrijecia e perdia a vel ocidade. 
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“Uma ordem objetiva ‘mutante’ pode nascer do caos a tual de 

nossas cidades e também uma nova poesia, uma nova a rte de 

viver”, lembra-me Guattari, sentado no sofá amarelo  da sala 

de convivência, com seu novo paradigma na mão. 

Para o mês de julho foi sendo proposta uma pausa e para as 

terças, uma reunião para se falar sobre o Bazar: o porquê, 

o que é, o que foi e como está sendo. No início, o Bazar 

parecia resumir-se a um assinar de ponto que assina la “eu 

estive aqui”: mal passei, falei pouco na panfletage m, dormi 

muito no sofá, esqueci de ver as araras que estão 

quebradas, amontoei roupas no estoque... Era isso o  que se 

dizia para todos ouvirem; eram os ditos de todos.  

Mas, a experiência do Bazar já havia tomado um corp o no 

tempo de três anos. Havia memória e algumas vozes j á davam 

para ser ouvidas.  

Nas reuniões de julho já se ouvia coisas do tipo: “ Está 

faltando união”, disse uma trabalhadora; “é preciso  ter uma 

ideia do todo no bazar”, dizia-se. Ideia de um todo . 

Idealizações de um lugar a chegar. O fim da “estrad a 

amarela” aonde daria? O Bazar tem vários momentos e  funções 

para poder se movimentar a contento. É na combinaçã o de 

vários tons de voz que se colore um Ponto de Encont ro. Para 

um grupo se fazer em um coral de aplausos no Munici pal é 

preciso muitos ensaios e muitas miligramas de deter minação, 

no compasso de um bom maestro. E o grupo do Ponto d e 

Encontro com que carvão se alimenta? Nas utopias em  

panfletos dos primeiros anos do Bazar (economia sol idaria)? 

Ou ainda na lembrança dos primeiros bazares semanai s no 

CAPS? Em lembrar que “há anos atrás muitas das roup as do 

bazar iam até a lavanderia”, como declamou a Madre?  

Pisco para Freud no texto de Fábio Eduardo. E relei o que a 

psicose não é uma negação da realidade. Ele, o “esq uizo”, 
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não deixa de vê-la, apenas adiciona enxertos, delír ios. 

Eles não leram mitologia grega na infância como os 

convencidos neuróticos do momento atual, incluindo eu 

mesmo. 

O ego deles, mesmo quando adultos, tem linhas que s e 

dissolvem quando em crise. O fora e o dentro se mis turam de 

uma maneira radical, habitados por alguns fantasmas  e 

monstros em alguns casos. 

E como isso ressoa nos movimentos do Bazar? Como es sa 

agulha gira no vinil, nas faixas do Ponto de Encont ro? Nos 

vãos das linhas há personagens de diferentes qualid ades, 

estilos e volumes. E minhas letras, que cor elas co mpõem? 

Com que cores me componho? 

As grades da loucura, o muro das medicações, assegu ram a 

loucura de quem? “O direito à desrazão significa po der 

pensar loucamente, significa poder levar o delírio à praça 

pública, significa fazer do acaso um campo de inven ção 

efetiva, significa liberar a subjetividade das amar ras da 

verdade” – disse Peter da Nau pela janela da sala dos 

profissionais no CAPS. 

Se eu digo do vinil, penso nas várias faixas que po demos 

repetir em diferentes momentos da vida, em seus ele mentos 

negativos, mas também nos positivos. Matizes 

circunstanciais que se repetem, mas nunca da mesma maneira. 

Por uma polifonia da subjetividade – me lembra Guat tari, 

debaixo da mesa dos profissionais, ao apontar para Daniel 

Stern. É que não devemos esquecer que “existe igual mente, a 

cada instante da demarcação aqui e agora, um ‘folhe ado’ 

sincrônico de espaços heterogêneos” – continua Guat tari 

caosmoticamente. 
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No final,  alguma coisa 

 

 

Por que trabalhar? Uma pergunta (des)norteadora des te 

trabalho. Essa pergunta não foi respondida, ao invé s disso 

foi para o sul, sudeste e oeste. Desviou-se sem per der seu 

propósito, pôs-se ao encontro, derivou-se em outras  

perguntas, filhas de algumas respostas. Existe form a certa 

de trabalhar? Porque me mantenho de fora do trabalh o do 

Bazar? Por que ganhar para trabalhar os desmotiva? É o fato 

de ganharem ou outro que não consigo vislumbrar? O trabalho 

só serve para nutrir a necessidade financeira e nad a mais? 

Para quem serve o Bazar? Porque é importante, para mim, 

pensar sobre o trabalho? Porque eu trabalho? Porque  

responder?  

Este escrito é um ensaio dissertativo e uma narrati va 

poética imagética de um processo de subjetivação. D eixei as 

referências asfixiadas na trama de cada linha. Muit os 

autores foram lidos de canto de olho, alguns se sen tiram 

tão à vontade nos meus dedos que até esqueci-me de seus 

nomes. 

Existe um limiar entre o calar com tanta referência , falar 

aprisionado nelas ou dizer com elas ao ponto de nem  citar 

diretamente, apenas subliminarmente. Posso preenche r todas 

as minhas falas com um “fulano de tal disse isso nã o sei 

quando”. Referências: seja repetindo, seja apenas c itando 

caractere por caractere entre os enfeites das aspas . 

Referências podem ser como pedigrees:  provam que você tem 

estofo, uma raiz de pensamento e uma família.  
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[Trecho que escrevi insPirado no momento de uma def esa, 
pensando no fazer de cada dia de um mestrando na ac ademia.] 

 

Emsimesma – 

Se as influências não estão expostas como vigas – e u 
vou te chamar de Emsimesmou.  

Você tomou muito Emsimesmou (duas colheres a cada m eia 
hora todos os dias); não se juntou ao coletivo; não  
conseguiu falar diante de muitos. Seguindo a sequên cia, 
acima do púlpito o professor te olha. 

Emsimesmou-se com doses maiúsculas. Entre os 
aborígines, os sonhos de um são sonhos de todos; no  
ocidente o sonho é um Ensimesmamento: há dicionário s de 
sonhos, nos bicheiros você escolhe um bicho de acor do 
com os seus sonhos, no divã você sonha ou relembra um 
sonho que lhe acordou em uma noite. 

Será mesmo que o Ensimesmamento é de uma ordem 
puramente umbilical? Mas e se não houver uma biblio teca 
como referência?   
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Carreguei alguns livros debaixo do braço e esses nã o me 

vinham por ordem de prateleira: literatura, filosof ia, 

poesia, psicanálise, esquizoanálise, arte, cinema. Na 

verdade, eles saltavam e vinham a mim no meio das s essões. 

Sessões que não eram apenas de leitura: podiam ser aulas, 

peças de teatro, filmes, musicas ou conversas nas a ulas de 

escrita da Regina Gulla.  Apesar de sua diversidade, uma 

liga os articulava entre si: era a conversa no entre  dos 

sofás coloridos da “conveniência”. 

Então, ao invés de esconder-me por trás de cada um deles, 

como se não tivesse o direito de pensar por mim mes mo, 

prefiro dizer um pouco para onde fui levado nas con versas 

que mais me marcaram.  

[Para Jiddu K.] 

Lembro como se fosse ontem, meus pés sobre uma pia fria, e 

minhas mãos tateavam as lombadas empoeiradas dos li vros nas 

altas prateleiras. Foram nas poucas letras, nas qua is me 

evocastes tantos rodopios, que até por hoje me desa tina e 

me aponta para um estado repleto de agora sem palav ras, 

fora de um texto. Estrangeiro. 

... 

[Para Michel F.] 

No pensamento exterior da redonda cabeça de óculos.  Deram-

me um espelho, uma superfície tão rente a meu rosto  que me 

vi misturado no Tu em jogo de superfícies refletida s. A 

minha imagem borrava na imagem do outro. As palavra s me 

hipnotizavam e se vestiam misturadas em meu pensame nto. 

... 
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[Para Wilfred B.] 

A mim me davas uma leitura corrida, que no brindar dos 

dizeres na minha mente apontavas para a efervescênc ia da 

experiência. Não sei se era o fato de seres estrang eiro em 

qualquer lugar que ias. Mas em muitos dos teus text os, ou 

até mesmo no que escutava das bocas de alguns coleg as, 

tiravas os rótulos dos lugares, descolavas com tal 

facilidade que de repente podíamos fazer um jogral.  E 

todos, mesmo que sem saber, possuíam um pedacinho, fazendo 

tudo girar como um caleidoscópio. 

... 

[Para Jacques Derrida] 

Quando apontastes firmemente com um dedo para uma p alavra: 

Khôra. Desfizestes junto dela todas as outras. 

... 

[Para Ítalo Calvino] 

Nas tuas cidades sem casas, muitos caminhos. Lugar de mora, 

muros transpostos de imaginação. Pensamento ou delí rio? 

Quando bem escrito vira romance e prêmio Nobel. Tua s 

cidades, Ítalo, são vizinhas do Bazar. E do lado do  Ponto 

de Encontro existe uma quermesse de esquina intitul ada “O 

sol nasce para todos”. 

... 

[Para Félix G. e Suely R.] 

Não sei se posso chamar isso de um livro. Ele é um caminho, 

cada texto um mundo de indagações e desejos, com mu itas 

vozes que me embaralham. E se balançares as páginas , caso 

estejas com calor, vais ver como te refresca.  

... 
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[Para Virginia W.] 

Gotas pequenas e um céu azul profundo, um azul mari nho. As 

neblinas destes dias de inverno, Virginia, levam-me  na tua 

maresia entre os capítulos, entre seus tripulantes,  todos 

protagonistas de seus próprios mundos. Viandantes q ue fazem 

barulho no meu umbigo e não me deixam nele sossegar . 

... 

[Para Nietzsche] 

Ah, meu caro, foi tu com teu bigode espantalho, um dos que 

me ensinaram a dançar. Silenciastes tribunais de mu itos. 

Tuas palavras me acordam com gargalhadas. Desafiam- me. 

Ponho-me muitas vezes a te ler com um olho aberto e  outro 

fechado; te leio como em retalhos. 

... 

[Para o Manoel de B.]  

Teus barros são pedacinhos de massa de modelar. Ass im 

feitos de cores que desalinham qualquer penteado. T em grama 

verde para fazer qualquer pé nu brincar de Pina. Te us 

barros brincam com o branco da página e até com os coelhos 

cinzas do Cortázar. Sim, ele faz os poetas procriar em. 

Nascem assim os filhos do Pessoa. 

◊  

O que fiz aqui foi deixar o fluxo seguir, abrir o c aminho 

para todo tipo de ruído que me atravessou neste per curso. 

Poetizei a meu modo histórias de que faço e fiz par te. 

Remendando um pouco Friedrich N. no meu tom de voz:   

É preciso opor aos efeitos da história os efeitos d a arte 

“e somente quando a história suporta ser transforma da em 

obra de arte e, portanto, tornar-se pura forma artí stica, 
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ela pode, talvez, conservar instintos ou mesmo desp ertá-

los. Uma tal historiografia, porém, estaria em tota l 

contradição com o traço artístico e inartístico de nosso 

tempo, e até mesmo será sentida por ele como falsif icação. 

História, porém, q apenas destrói, sem q a conduza um 

impulso construtivo interior, torna, com o tempo, 

sofisticados e desnaturados seus instrumentos; pois  tais 

homens destroem ilusões e ‘quem destrói a ilusão em  si 

mesmo e nos outros, a natureza, como o mais rigoros o 

tirano, o castiga’."  – exclama mais uma vez Friedrich N. 

(1983) a Próspero, enquanto este recolhia para a co nclusão 

os seus escritos de percurso.  

As páginas foram tomando as palavras, as pessoas, a s coisas 

e os lugares, ensaisticamente. Foram assim divagand o sem 

sistematização, abarcando os estados que se compunh am na 

experiência do Bazar, até levá-los ao balbucio e, l ogo 

depois, às garatujas em prontuários e formulários 

hospitalares.  

"O espaço da escritura é, sem dúvida, um dos mais 

misteriosos que se nos oferece, e a postura do corp o, os 

ritmos respiratórios e cardíacos, as descargas humo rais 

nele interferem fortemente. Tantos espaços, então, quantos 

forem os modos de semiotização" – diz Guattari, deb aixo da 

mesa. 

Inventou-se assim um Bazar das Arábias. Nele circul am 

objetos sem nome, etiquetas desprovidas de marketing , 

pessoas que tomam o lugar das coisas – estas, meros  

pretextos para o inventar de um trabalho, mesmo que por 

momentos seja esquecido em um sofá colorido, ou se faça em 

um tear de crochê sem o propósito de uma vitrine 

“extrovertida”. O que terá se passado nos três anos  dessa 

experiência do trabalhar, para os usuários, profiss ionais 

ou não do Bazar, e para os funcionários do CAPS? Cr iar uma 
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identidade, um contorno de si, ao vestir-se com os 

uniformes do mundo do trabalho? De fato, essa é uma  

oportunidade que se abre com as portas do Bazar. Lá  se 

trabalha como se pode: como se sabe, mesmo sem sabe r. 

“Se trabalhava como dava”, no lembrar de Bob quando  Manuela 

(usuária que não faz parte do Bazar) lhe perguntou como era 

trabalhar no Ponto de Encontro e por que o Bazar ti nha 

parado. Ela também perguntou para Próspero, que res pondeu 

(meio que sem saber com que palavras) que era por f alta de 

motivação e que o Bazar estava suspenso no mês de j ulho, 

mas que as reuniões com os trabalhadores continuava m todas 

as terças para pensar o Ponto de Encontro.  

Há poucos dias atrás, escutei a mesma Manuela dizer  que o 

Bazar não era bom, pois atrapalhava a relação terap euta-

paciente, ao fazer com que o ir e vir de pessoas no  hall  do 

CAPS ficasse constante. Afinal, o estar doente impl ica uma 

certa privacidade, pede um recolhimento. Talvez o p róprio 

Bazar fosse um ruído estranho que se avolumava nos momentos 

em que um usuário sentia-se perseguido – o que acon tece 

frequentemente em surtos paranoicos que muitos esqu izos 

podem viver intensamente quando estão em crise. Ao escutá-

la, percebi que ainda não havia pensado em pergunta r como é 

o Bazar para os pacientes do CAPS que não o frequen tam, mas 

que participam das reuniões das terças.  

◊  

Mapeei erraticamente uma experiência do trabalhar c om 

aqueles que, por motivos também erráticos, não cons eguem 

trabalhar como se espera. Relembro Fernando em uma 

assembleia, que dizia que trabalhar no dia a dia do  mundo 

impunha uma exigência muito difícil: ser super-home ns com 

os superpoderes de Clark Kent. 
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No limiar entre razão e loucura tramitei dando voz ao que 

do Próspero desconheço. Nesse intento, expressei-me  de 

diversas maneiras e em diferentes estados sem preme ditar 

com rigidez, mas escutando no estar do Bazar, no conversê  

da parada para fumar na frente do Bazar, nas gargal hadas do 

cantar rap de Bob, quando se esquecia de panfletar.  “Entre 

a sensação experimentada pelo indivíduo e o balbuci ar por 

ele emitido, há, pois um abismo” – rascunha Friedri ch na 

trama do que escrevo por aqui. 

Esta dissertação é uma tentativa de agrupar em um c orpo a 

experiência do trabalho de três anos no Bazar e pen sar o 

que essa experiência poderá render e como está a se  tecer. 

Esse é o fermento das reuniões de um Bazar suspenso . Será 

que essa experiência ainda vai querer ser o Bazar d o Ponto 

de Encontro? Falta-lhes um motivo, não digo apenas aos de 

lá (trabalhadores), mas também aos de cá (profissio nais), 

se é que essa diferenciação de fato existe.  

Vivi nessa “estrada amarela”, e trouxe por aqui o q ue me 

repercutiu nas pegadas do caminho. Eu estive por in teiro 

pelas letras destas páginas – um excesso de vivênci a. 

Pensando o trabalhar dos usuários do Bazar, pensei o meu 

trabalho; pensei uma história de trabalho familiar 

juntamente com o trabalho de escrever uma dissertaç ão e os 

motivos pelos quais decidi nele estar. O comércio d o Bazar 

me trouxe “o sol nasce para todos” do meu avô em Be lém, que 

de início revendia produtos que vinham do interior do 

estado do Pará, há décadas atrás. 

Subjetivação no trabalhar. Como falar sobre isso? C om que 

registros? Com que linguagens? Falar o entre , o não dito. 

Costurei assim a criação de personagens, que dizem do dia a 

dia do fazer clínico. Estes personagens – Bebel, Bo b, 

Carla, Chica, Chico, Das Dores, Divino, Doroty, Eri ck, 

Fernando, José, Katia, Lana, Mauricio, Maysa, Prósp ero, 
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Santiago, Sofia e Violeta – são usuários e profissi onais do 

CAPS transvestidos com outros nomes (todos também f ilhos de 

Pessoa, em sua liberdade de se constituir em heterô nimos). 

Em um universo de multiversos dispus estes personag ens para 

compor esta dissertação. São meandros e vapores que  de mim 

também fazem parte nesse tecer. Assim tramei novos 

sentidos. Ao se vestirem com as minhas palavras, es tes 

personagens compartilham comigo esta trama. Eles e um eu, 

demasiado humanos, aceitando o risco de um Ponto de  

Encontro. 

Coloquei-me no lar (calor?) do CAPS no momento em q ue minha 

casa se remodelava em minha cidade natal. Percorri o Bazar, 

por algum tempo, taciturno no luto de um pai. E pud e ver 

mais de perto um outro luto: aquele de não se conse guir 

estar no mundo de “fora”, o mundo dos “normais”. Um  mundo 

que eu aparentava acompanhar. 

O fazer de artesão me vem como as bicicletas de mos aico 

feitas em um dos grupos que também geram renda no C APS. Um 

fazer artesão. Dei voltas nos vãos das palavras, to mei 

alguns tombos, na tentativa de ver cores próximas a os sons 

que escuto em minhas lembranças de cadernos.  

No momento em que encerro esta narrativa, posso diz er que 

encontrei o CAPS e um centro de atendimento clínico . Um 

corredor com as portas abertas nas duas extremidade s, 

janelas e portas. Busquei não deixar que o receio m e 

fizesse esconder-me sob o jaleco de psicólogo (aind a que 

invisível) e no sorriso de bom dia que evita os pon tos de 

encontro. Encontrei pares, mesmo que se encostem em  sofás, 

mesmo que tenham os olhos fechados. Várias linhas 

transversais se tecem no som do agora: o laço que, com o 

tramar do calendário, faz tecidos familiares. Escut o. 

Um lar?  



 
115 

 

 

 

 

Quem alcançou em alguma medida a liberdade da razão, não pode se sentir mais que um 

andarilho sobre a Terra e não um viajante que se dirige a uma meta final: pois esta não 

existe. Mas ele observará e terá olhos abertos para tudo quanto realmente sucede no 

mundo; por isso não pode atrelar o coração com muita firmeza a nada em particular; nele 

deve existir algo de errante, que tenha alegria na mudança e na passagem. Sem dúvida esse 

homem conhecerá noites ruins, em que estará cansado e encontrará fechado o portão da 

cidade que lhe deveria oferecer repouso; além disso, talvez o deserto, como no Oriente, 

chegue até o portão, animais de rapina uivem ao longe e também perto, um vento forte se 

levante, bandidos lhe roubem os animais de carga. Sentirá então cair a noite terrível, como 

um segundo deserto sobre o deserto, e o seu coração se cansará de andar. Quando surgir 

então para ele o sol matinal, ardente como uma divindade da ira, quando para ele se abrir a 

cidade, verá talvez, nos rostos que nela vivem, ainda mais deserto, sujeira, ilusão, 

insegurança do que no outro lado do portão e o dia será quase pior do que a noite. Isso 

bem pode acontecer ao andarilho; mas depois virão, como recompensa, as venturosas 

manhãs de outras paragens e outros dias, quando já no alvorecer verá, na neblina dos 

montes, os bandos de musas passarem dançando ao seu lado, quando mais tarde, no 

equilíbrio de sua alma matutina, em quieto passeio entre as árvores, das copas e das 

folhagens lhe cairão somente coisas boas e claras, presentes daqueles espíritos livres que 

estão em casa na montanha, na floresta, na solidão, e que, como ele, em sua maneira ora 

feliz ora meditativa, são andarilhos e filósofos. Nascidos dos mistérios da alvorada, eles 

ponderam como é possível que o dia, entre o décimo e o décimo segundo toque do sino, 

tenha um semblante assim puro, assim tão luminoso, tão sereno-transfigurado: - eles 

buscam a filosofia da manhã.  

F. Nietzsche. Humano, demasiado humano. 
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